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Aquest número 70 del TOT Bellaterra va 
molt de consells. Per una banda, per saber 
aprofitar bé les vacances i desconnectar 
de tot. Per altra banda, per no tenir 
ensurts i estar segurs durant l’estiu. A 
banda d’això, no podem oblidar que ja ve, 
ja s’acosta la Festa Major 2016. El Consell 
de Cultura ha treballat de valent per a 
l’organització i perquè un any més sigui 
una gran festa major que faci gaudir a tots 
els bellaterrencs. Només ens queda 
desitjar-vos a tots un MOLT BON ESTIU!
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BARCELONA 
Via Augusta, 118 Baixos

TEL.. 934.124.848
www.masifillpatrimonia.com

Immobles destacats en venda a Bellaterra

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€

Bellaterra (Can Llobet). Solar de 3300m2. Possibilitat de 
segregació en 1000m2. Es poden edificar tres cases unifami-
liars, qualificació urbanística 20a/11.
Venda: 1.200.000€

Bellaterra, (al Costat del Condis). Casa de 276m2 en solar 
de 852m, distribuïda en tres plantes, casa protegida 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€
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LA FESTA MAJOR ESCALFA MOTORS
El Consell de Cultura ja ho té gairebé tot lligat de cara a la festa 
major que se celebrarà el 2, 3 i 4 de setembre. 

A aquestes alçades de juliol ja s’han cele-
brat diverses sessions del Consell de Cul-
tura per tal d’anar organitzant la festa 
major d’enguany. Recordem que el con-
sell està integrat per representants de 
totes les entitats culturals de Bellaterra. 

Com ja sabem la Festa Major 2016 se 
celebrarà el 2, 3 i 4 de setembre i segons 
s’ha informat portarà algunes novetats. 
Una de les més destacades és la recupe-
ració de l’IRONMAN de Bellaterra, en 
dues categories, d’adult i infantil. 

Recordem que és una mena de competició 
en la qual es premia al veí o veïna de 

Bellaterra que participa més a les activi-
tats de la Festa Major. La recuperació 
d’aquest reconeixement s’està plante-
jant amb molta il·lusió, i els comerços de 
Bellaterra estant col·laborant amb la 
causa aportant premis per aquest guardó 
festiu.

Una altra de les novetats que podem des-
tacar a dia d’avui és l’actuació que ame-
nitzarà el post-sopar de divendres. Aquest 
any comptarem amb la presència de 
l’humorista Joan Pera amb el seu espec-
tacle “Fer riure és un art“. 
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La lamentable notícia es va produir el 
passat 7 de juliol, quan, segons fonts 
policials, 4 encaputxats van sorprendre un 
matrimoni d’uns 60 anys a les 9h del matí 
quan es disposaven a abandonar el seu 
domicili del carrer Pin i Soler de Bellaterra. 
Els assaltants anaven armats i van 
amenaçar amb arma de foc al matrimoni, 
propinant-li múltiples cops al cap a l’home 
fins a deixar-lo inconscient, i colpejant a 
la dona a les cames produint-li una 
fractura de tíbia i peroné. Després de les 
agressions van registrar el domicili 
emportant-se diners i joies.

Els indicis apunten que els delinqüents 
havien estudiat l’horari de la família i els 
van assaltar en el moment en què els 
propietaris de la casa van obrir la porta 
d’accés a la propietat per sortir al carrer. 
En el marc de la investigació es contempla 
que, presumptament, els autors del 
robatori són d’origen sud-americà pel 
marcat accent de la parla amb què es 
comunicaven i amenaçaven al matrimoni. 

ROBATORI AMB VIOLÈNCIA A BELLATERRA
4 encaputxats assalten una casa del carrer Pin i Soler i s’enduen diners 
i joies.

Actualment la investigació dels fets la duu 
a terme els cos dels Mossos d’Esquadra i el 
matrimoni víctima de l’assalt s’està 
recuperant favorablement. 

L’EMD emet un comunicat

En reacció ràpida als fets, l’EMD de 
Bellaterra va emetre un comunicat oficial 
explicant breument els fets i demanant 
precaució als bellaterrencs. A més, en el 
comunicat es demana que s’informi a “les 
Comissaries de Mossos d’Esquadra o de 
Policia Local sobre qualsevol persona 
sospitosa que puguin detectar”. Avisar de 
qualsevol conducta sospitosa, de persona 
vigilant aturada al carrer o dins d’un 
vehicle, per tal de protegir la comunitat. 

En el comunicat, a més, l’EMD de 
Bellaterra va explicar que ha traslladat la 
preocupació a l’Ajuntament de Cerdanyola 
i a la Direcció General de Mossos 
d’Esquadra. Aquests últims han 
incrementat la vigilància policial pels 
carrers del poble. 
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BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

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

93 589 26 01
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L’EMD RECLAMA A CERDANYOLA MÉS PRESÈNCIA 
POLICIAL
L’EMD aprovarà un text per demanar un nombre fixe de policies 
locals per Bellaterra.

Arran dels fets del passat 7 de juliol en 
què un matrimoni de Bellaterra va ser 
assaltat amb violència quan es disposaven a 
abandonar el seu domicili, l’EMD de Bella-
terra aprovarà per unanimitat de tots els 
partits polítics que formen l’entitat, un 
text que reclama a Cerdanyola que destini 
un nombre d’un 10-12 agents de la policia 
local fixes per a Bellaterra. 

Per una banda, el text argumenta que 
Bellaterra, sent una quarta part de la zona 
urbana de Cerdanyola hauria de tenir més 
presència policia, a més, tenint en compte 
que el cos de policia local compta amb més 
de 70 agents. A més, la destinació d’uns 
agents fixes suposaria un major coneixe-
ment per part d’aquests del poble, l’entorn 

i els vincles afectius que acabaria afavorint 
positivament a la seguretat de la comunitat 
de Bellaterra. 

Paral·lelament, l’EMD també ha expressat 
que accelerarà l’activació del sistema de 
reconeixement de matrícules de les càme-
res de trànsit que hi ha establertes a les 
entrades del poble. Càmeres que recordem 
estan a disposició dels cossos de seguretat 
per a poder-ho consultar en cas de delictes 
o emergències. Per altra banda, la comissa-
ria de Mossos d’Esquadra de Sabadell ha fet 
públic que a principis de juliol es va detenir 
una banda de delinqüents que entre altres 
zones d’actuació, havia produït diferents 
robatoris a Bellaterra durant els últims 
mesos.
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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

El procés d’envelliment 
fa que perdem volum fa-
cial i apareguin arrugues 
i flacciditat, tant en zones 
d’expressió com a la resta 
del rostre. 

Un dels tractaments fa-
cials més sol·licitats i amb 
un resultat harmònic i rejo-
venidor és el realitzat  amb 
àcid hialurònic i bòtox. 

El bòtox s’aplica a les zones 
de moviment per eliminar 
les arrugues d’expressió 
del front, l’entrecella i el 
contorn d’ulls.

L’àcid hialurònic s’aplica 
per suavitzar o omplir 
arrugues, ja siguin fines, 
moderades o gruixudes; 
i també per donar volum 
als pòmuls o als llavis. 
Si esteu interessats/des en 
rejovenir el vostre rostre 

sense cirurgia, els actuals 
tractaments mèdic-estètics 
són una gran alternativa. 

Tot i que l’aplicació del 
tractament és senzilla, el 
resultat final depèn de 
l’experiència del metge que 
la realitzi. El veritable pro-
fessional coneix les quanti-
tats exactes que ha d’aplicar 
perquè el resultat sigui bo. 

L’ideal és que el tractament 
el realitzi un especialista 
que conegui l’anatomia i 
els moviments facials. 

És efectiu el Bòtox per als 
homes?
Aquest tractament és 
igualment efectiu per a 
homes i dones. A més ne-
cessita de poc temps, po-
dent tornar així a l’activitat 
diària amb total normali-
tat de manera immediata.

Durant el mes d’agost pots 
gaudir d’aquests tracta-
ments a la Unitat de medi-
cina estètica de Grup Poli-
clínic a preus molt especials.

Els centres de Grup Poli-
clínic estan acreditats pel 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 
L’equip mèdic  està format 
per especialistes  quali-
ficats en les seves àrees.
Treballem amb els millors 
productes de  laboratoris 
de prestigi internacional.

Demana una cita infor-
mativa gratuïta a qualse-
vol dels nostres centres.

Resultats rejovenidors i harmònics
amb bòtox i àcid hialurònic Sabies que...
UNITAT DE MEDICINA ESTÈTICA  ·  GRUP POLICLÍNIC

BÒTOX

· El primer ús del Bòtox                                                                                                                                            
   va ser com a corrector de                                                                                                                                               
   l’estrabisme.

· El Bòtox també s’utilitza en:
Dermatologia 
(suor excessiva)
Urologia
(pèrdua d’orina) 
Neurologia 
(contraccions musculars)

· L’àcid hialurònic és una                                                                                                                                              
  substància que produeix 
  el propi organisme.

· Un dels beneficis que                                                                                                                                              
   aporta l’àcid hialurònic és                                                                                                                                               
   l’estimulació de la producció
   d’elastina i col·làgen al                                                                                                                                               
   nostre cos.

UNITAT de CIRURGIA ESTÈTICA

REJOVENIMENT fACIAL
SENSE CIRURGIA

Unitat de 
Medicina Estètica

300 €/
vial

Acció immediata

Bò
TO

x
ÀCID

HIA
LURò

NIC

400€

250 €/
vial

des de

abans
325€

abans

Només a l’agost!

Preus aplicables a tractaments realitzats durant el mes d’agost
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CANVIS ALS HORARIS DELS FERROCARRILS A L’ESTIU
Es modifiquen les línies que uneixen el Vallès i Plaça Catalunya.

Entre el 25 de juliol i el 30 de setembre les 
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya canvis d’horaris i de serveis a causa 
del període estival i a les obres que es duran a 
terme a l’estació a Sarrià. Aquestes obres que 
tenen l’objectiu d’adaptar l’estació i fer-la 
accessible per les persones amb mobilitat 
reduïda. 

Les obres doncs, que tenen una durada 
prevista fins al 30 de setembre, afectaran els 
recorreguts de les línies que passen per a 
l’estació de Sarrià, a lo que FGC posarà 
autobusos per cobrir el recorregut afectat per 
les obres. A banda d’això, des de l’entitat es 
proposaran rutes alternatives per cobrir el 
trajecte. 

Els horaris i les dates que es veuran afectades 
són:

• Les Línies S1 (Terrassa), S2 (Sabadell), S5 
(Rubí) i S55 (Universitat Autònoma) 
tindran parada a totes les estacions 

excepte a hora punta i no circularan 
durant tot el mes d’agost.

• Les nits de dissabte i diumenge i la del 14 
d’agost de 0,00h a 2,30h, els trens S1 
(Terrassa) i S2 (Sabadell) només 
circularan des de Sant Cugat fins a 
Terrassa o Sabadell respectivament. El 
trajecte entre Plaça Catalunya i Sant 
Cugat és farà mitjançant servei 
d’autobús.

• Els dies 13, 14, 15 i 16 d’agost, les línies 
S1 i S2 circularan des de l’estació de 
Baixador de Vallvidrera fins a Terrassa i 
Sabadell respectivament. El trajecte de 
Plaça Catalunya fins a Baixador de 
Vallvidrera es farà amb el servei 
substitutiu d’autobús.

• Del dia 1 al 18 d’agost el Funicular de 
Vallvidrera no funcionarà, i hi haurà un 
servei substitutiu d’autobús.
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Anticimex anunci.indd   1 15/07/16   09:54

FALSOS MITES Y RECOMANACIONS PER EVITAR 
ELS MOSqUITS

Actualment existeixen encara molts fal-
sos mites vinculats als mosquits: tenir la 
certesa que aquest insecte se sent atret 
per la llum és un dels més recurrents, 
però també són populars els que soste-
nen que resulten efectius per repel·lir-
los els sistemes d’ultrasons així com l’ús 
de remeis casolans –plantes aromàtiques, 
all o amoníac, entre d’altres. Però la rea-
litat és molt diferent: “Els mosquits es 
senten atrets per petites traces 
d’amoníac, una substància que està pre-
sent en la nostra sang, i també els atreu 
les aromes com la canyella, la nou mos-
cada o el clau, entre altres plantes 
aromàtiques”, assenyala Jordi Tapias, 
director tècnic d’Anticimex España.

Una altra curiositat és que aquesta 
espècie se sent seduïda per la calor que 
desprèn el cos humà, però també per la 
seva olor i transpiració mitjançant diòxid 
de carboni. “Aquests tres factors combi-
nats, són els que fan que algunes perso-
nes siguin més desitjables que unes 
altres”, comenta Jordi Tapias, qui con-
clou que “és per aquest motiu que els 
individus amb problemes de sobrepès i 
les dones embarassades són els millors 
candidats per patir picades, i si a més 

tenen el grup sanguini 0, posseeixen 
encara major risc de picades que els de 
els grups A, B, o AB”.

Consells per evitar els mosquits
Prevenir una plaga resulta sempre més 

senzill que combatre-la, i en aquest sen-
tit Anticimex, companyia de referència 
en control de plagues i higiene ambien-
tal, facilita algunes recomanacions per 
prevenir els danys que aquest insecte 
pot arribar a causar:

• Mantingues nets i secs els dipò-
sits d’aigua que estiguin fora d’ús –fonts 
ornamentals o estanys, recipients diver-
sos, basses de regadiu, safaretjos, etc.

• Respecta als insectívors – les 
granotes, els rossinyols, les orenetes o 
les ratapinyades realitzen un control bio-
lògic d’aquesta i altres plagues de forma 
natural.

• Mantingues netes, depurades i 
clorades les piscines –i si no es possible, 
procura buidar-les i cobrir-les.

• Tapa amb teles mosquiteres 
espais com les fosses sèptiques, les cam-
bres d’aire, els forjats sanitaris i les 
finestres, entre uns altres, i assegura’t 
que les juntes tanquen hermèticament.

Jordi Tapias 
Director Tècnic d‘Anticimex
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  Manteniments de Piscines i Jardins
www.jpcmanteniments.es

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

REFORÇ DE LA VIGILÀNCIA DURANT L’ESTIU

Com ja va sent habitual els últims anys, els cos 
de Mossos d’Esquadra de Catalunya ha enge-
gat el que es coneix com l’Operació Gregal, 
una operació dissenyada per donar resposta a 
les necessitats específiques de seguretat que 
es produeix durant el període estival.

L’operatiu, que estarà vigent fins al 30 de set-
embre, intenta combatre l’activitat delictiva 
que es genera fruit de les vacances de la majo-
ria de ciutadans. Durant l’acte d’explicació de 
l’Operació Gregal, els mossos van destacar a 
la zona de Bellaterra i Cerdanyola, com una de 
les zones de Catalunya on calia fer especial 
èmfasi en l’increment de la seguretat a causa 

Els Mossos d’Esquadra engeguen novament l’Operació 
Gregal 2016 i aconsellen sobre seguretat per a l’estiu

de la quantitat de llars de primera residència 
que queden buides, entre altres situacions.

A banda d’això, el cos de mossos va explicar 
un conjunt de consells de seguretat en dife-
rents àmbits per tal de combatre a la delin-
qüència des de la prevenció dels delictes. 
Sobretot van posar molt èmfasi en tenir cura 
del que pengem a les xarxes socials a través 
dels smartphones. A més, de tenir-los salva-
guardats amb contrasenya perquè ningú pugui 
accedir a les dades en cas de robatori i, a més, 
tenir controlat l’IMEI per poder-lo bloquejar 
immediatament. A continuació, els deixem un 
seguit més de consells a tenir en compte. 
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Fer un inventari dels objectes més valuosos a casa
Es recomana fer un inventari que inclogui números de sèrie, marques, 
models i fotografies d’aquells objectes més valuosos que tinguem a 
casa, cosa que facilita els tràmits de denúncia i de recuperació dels 
objectes en cas que s’enxampi als delinqüents. 

Seguretat a la carretera 
Revisió del vehicle abans de marxar de viatge i durant el viatge 
Tenir clar que, en cas d’emergència a la calçada, s’ha de trucar al 112, 
o bé al 085 o 088.
No sobrecarregar el cos d’hores de conducció i hidratar-se sovint.

Prevenció durant el viatge 
Controlar i guardar les pertinences en tot moment. Si estem a l’hotel, 
dins la caixa forta; en aglomeracions i llocs turístics, millor en bosses 
creuades per davant...
Tenir els telèfons d’emergència propers al lloc on estiguem. Si és a 
l’estranger, informar-nos a través de les ambaixades.

Mantenir l’alerta a la platja  
Respectar el que diguin les banderes sobre l’estat del mar.
No portar objectes de valor.
Controlar en tot moment les seves pertinences encara que vagi a 
l’aigua.

CONSELLS DE SEGURETAT PER A L’ESTIU I LES VACANCES

Protegir el domicili abans de marxar 
Assegurar que es deixa tot perfectament tancat. 
No anunciar a les xarxes socials que s’abandona el 
domicili 
Fer fotografies a tots els objectes de valor per si 
es produeix un furt i perquè després sigui més 
fàcil recuperar els objectes o declarar-los.
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EL JUTGE VEU LEGAL LA MODIFICACIÓ URBANÍSTICA 
DELS TERRENYS ON ESTÀ LA FUNDACIÓ DELS XIPRERS
La fundació podrà canviar l’ús de la parcel·la i passar a ser un cen-
tre residencial.

La modificació urbanística reclamada 
per la Fundació els Xiprers que va inclou-
re l’Ajuntament de Cerdanyola en el seu 
pla urbanístic va rebre el vistiplau del Tri-
bunal Administratiu de Barcelona a prin-
cipis de juliol. Segons el tribunal, la 
modificació compleix amb la legalitat i 
per tant, permetrà a la fundació propie-
tària del terreny canviar l’ús de la 
parcel·la. De l’actual ús docent, que 
recordem que la parcel·la pertanyia a les 
instal·lacions de l’antic centre Ramón 
Fuster (Escola Tagore), passarà a poder 
exercir-hi un ús urbanístic residencial-
sanitari. 

La voluntat de la Fundació Xiprers és 
que el centre per alumnes amb necessi-
tats educatives especials passi a ser un 
centre residencial, on hi puguin dormir 
durant uns dies i acollir més gent amb 
aquest tipus de necessitats. 

L’EMD de Bellaterra en el seu moment va 
recórrer als Tribunals al considerar que la 
modificació d’ús necessitava, per llei, fer 
un estudi previ de l’impacte a tots els 
nivells que podia suposar la modificació 
d’ús i la transformació del centre per a 
l’entorn, ja que el l’espai es troba al cen-
tre de la zona urbana de Bellaterra. A 
més, l’estudi també serviria per saber si 
el lloc compleix amb els requisits neces-
saris per al bon funcionament d’aquest 
tipus de centres. 

Així doncs, la modificació d’ús dels 
terrenys permetrà a la Fundació ampliar 
les instal·lacions de què disposen i man-
tenir el centre obert durant tots els dies 
de l’any. 
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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

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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MOBILITZACIÓ CONTRA EL TRASLLAT DE LES 
ANTENES
Moviment veïnal perquè les antenes no vagin a la zona dels Pous.

Diversos veïns de la zona dels Pous s’estan 
mobilitzant a Bellaterra per mostrar el seu 
rebuig a la mesura de traslladar les antenes 
de la companyia Vodafone instal·lades al 
campanar de l’església de Bellaterra. Els 
veïns consideren que l’EMD de Bellaterra 
no ha de posar a disposició de la companyia 
de telefonia mòbil aquests terrenys munici-
pals per a la instal·lació de les antenes, 
que consideren que té un impacte nociu 
per a la salut. En aquest sentit ja han pre-
sentat més de 700 signatures en contra que 
les antenes es traslladin a la zona dels 
Pous. 

Recordem que l’EMD de Bellaterra va ins-
tar a la companyia Vodafone a treure les 
antenes del campanar de l’església després 
que diversos veïns i entitats de la zona es 
queixessin de la seva presència i del peri-
llós impacte que això podia suposar per a la 
salut pública. L’EMD per mirar de solucio-
nar la situació, va proposar a la companyia 
traslladar les antenes a uns altres terrenys, 
on es seguiria donant una bona cobertura al 
poble i on tenia un menor impacte per a la 
salut dels veïns. 

A banda d’això, l’EMD argumenta el tras-
llat de les antenes perquè el terreny dels 
pous està fora de la zona urbana i no té cap 
casa a una distància mínima de 100m.

Actualment doncs, la situació generada és 
força complicada, perquè la situació de les 

antenes genera conflicte arreu, però alhora 
la necessitat de cobertura mòbil sembla 
quelcom indispensable per a la comoditat 
diària dels veïns de Bellaterra. 
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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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ALERTA PER L’ONADA DE CALOR
Les altes temperatures obliguen a mantenir camins i accessos 
oberts.

A causa de l’onada de calor i les altes 
temperatures que estem tenint aquest 
mes de Juliol, la Generalitat de Catalun-
ya ha activat l’alerta 5 en el rang de risc 
d’incendis, el qual obliga a tots els 
pobles en zona d’alerta a mantenir els 
camins forestals i accessos totalment 
lliures. Per tant, en aquest sentit, l’EMD 
de Bellaterra ha de mantenir les pilones 
del Camí Antic baixades i els accessos als 
boscos de l’entorn de Bellaterra, que 
alguns estan barrats amb una cadena i 
tancats al trànsit de vehicles. 

A més doncs, les cadenes d’accés al 
Camí Verd i altres indrets queden ober-
tes per tal que si es produeix un incendi 
o emergència forestal, els cossos 

d’extinció puguin accedir-hi el més ràpid 
i fàcilment possible. 

De moment aquest mes de juliol està 
sent força accidentat en qüestió 
d’incendis malgrat que no hem hagut de 
patir per una desgràcia de grans dimen-
sions. Cal destacar però, que el passat 
19 de juliol es va registrar el rècord a 
Catalunya amb el màxim d’incendis 
registrats de forma simultània, 87. És 
per això, que cal extremar les precau-
cions per evitar desgràcies mediambien-
tals i humanes. Vigilar amb les tasques 
agrícoles, no llençar cigarretes a la 
calçada ni voreres i sobretot, no encen-
dre cap foc a camp obert, en patis o 
zones no controlades. 
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L’Ajuntament de Cerdanyola i el de Sant 
Quirze del Vallès han presentat recentment 
al·legacions a l’aprovació inicial de l’EMD de 
Bellaterra de col·locació de les pilones als 
accessos de la plaça Verge Montserrat. Segons 
les al·legacions presentades, els ajuntaments 
argumenten que l’EMD de Bellaterra ha comès 
una invasió de competències perquè les pilo-
nes és un element relacionat amb la seguretat 
ciutadana, àmbit que no és competència 
d’una EMD. 

Per contra, l’Entitat explica que ateses les 
al·legacions, procedirà a un modificació del 

ESPAI D’APRENENTATGE ESCOLAR
Calendari primer trimestre: 3 octubre a 15 desembre
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00h 
Lloc: EMD Bellaterra. Plaça Maragall, 4
quotes: Classes grup: 2 dies setmana 120€/trim. 
               Família nombrosa: 90€/trim.
Matrícula: 20€ (per a tot el curs, d’octubre a juny) per 
als no residents a Bellaterra.
Possibilitat de concretar dies solts.

L’anàlisi de les tasques que fan els alumnes 
servirà per planificar el pla individualitzat

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

Teresa-Natàlia Gil Bussalleu. Pedagoga
687 838 791 · natgilbus@hotmail.com

text inicial per deixar clar que les pilones 
seran un element de control de trànsit, com-
petència que sí correspon a l’EMD.

A banda d’això, l’EMD també explica que ja 
va deixar clar el passat més d’abril, que l’ús 
de les pilones per a qüestions de seguretat ciu-
tadana les cedia completament als cossos de 
seguretat, Policia Local i Mossos d’Esquadra, 
que tenen la potestat d’utilitzar-les en els 
casos que pel motiu que sigui ho creguin con-
venient. D’aquesta manera, dóna una eina 
més per a què els cossos de seguretat puguin 
dur a terme la seva tasca amb més eficàcia.

Informació curs 
2016 / 2017

CERDANYOLA I SANT qUIRZE EN CONTRA DEL 
CONTROL D’ACCÉS ALS POUS
Presenten al·legacions per mirar de tirar enrere la instal·lació de 
les pilones.
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CONSELLS PER DESCONECTAR DURANT L’ESTIU
Els experts recomanen que a l’estiu s’aprofiti per desconnectar i 
reduir l’estrès.

 És clar que la majoria de gent encara 
l’estiu amb ganes de divertir-se i relaxar-
se el màxim possible, però sovint no és tan 
fàcil com sembla. Anar amunt i avall per a 
molts no acaba sent sinònim de què bus-
quen, calma i tranquil·litat. Són moltes 
les recomanacions que es llencen en perío-
de estival per mirar d’ajudar a desconnec-
tar a aquells que no ho aconsegueixen. Tot 
seguit us deixem amb 7 consells per qui els 
necessiti:

1. Primer de tot, cal mentalitzar-se 
que es marxa de vacances. Fer el canvi de 
xip d’un dia per l’altre és difícil, així que 
ens ho hem de plantejar de manera pro-
gressiva i sobretot, deixar la feina i les 
responsabilitats ben lligades abans de 
marxar, per tal de no tenir trucades o mal-
decaps durant les vacances.

2. Deixar informat a la feina i a la 
resta de llocs on mantinguis responsabili-

tat que marxes de vacances. Tant pel 
whatsapp, com programar la resposta 
automàtica al correu electrònic de “fora 
de l’oficina”.

3. Es recomana també desinstal·lar 
o amagar al mòbil les aplicacions relatives 
a la feina. D’aquesta manera no hi penses 
cada cop que l’utilitzes.

4. Estar de vacances no vol dir no 
fer res en tot el dia. Programar-se activi-
tats diàries és recomanable; esportives, 
de cuina... coses que ens portin a gaudir 
de tot el temps lliure del qual disposarem. 

5. Desprendre’s una mica de la tec-
nologia. Seure i llegir el diari mentre prens 
el cafè sota l’ombra d’una palmera. Acti-
vitats com aquesta, fora de pantalles digi-
tals acostumen a tenir un efecte molt 
positiu sobre nosaltres. A més, ens poden 
arribar a crear un espai de reflexió sobre 
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la incidència de la tecnologia a la nostra 
vida. 

6. Aprofita per dormir un mínim 
d’hores al dia. Recuperar hores de son 
sempre és recomanable, cosa que no vol 
dir passar-se el dia estirat, simplement 
dormir un nombre d’hores que et permeti 
descansar i recuperar forces. 

7. De la mateixa manera que hem 
comentat al principi que ens hem de men-
talitzar que agafarem vacances, aquestes 
també són una bona oportunitat per pen-
sar què farem al setembre i com volem 
encarar el nou curs. 
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ALTA PARTICIPACIÓ NOVAMENT A BELLATERRA
La participació es situa en un 73,95%.

El poble de Bellaterra va fer una nova 
demostració d’exercici democràtic registrant 
una participació superior al 73% en les passades 
elecciones generals del 26 de juliol. 

Els resultats en vots van ser: 

• Convergència Democràtica de Catalunya: 513
• Esquerra Republicana de Catalunya: 266
• Partit Popular de Catalunya: 265
• Ciutadans: 179
• En Comú Podem: 145
• Partit dels Socialistes de Catalunya: 82
• Blanc: 17
• PACMA: 15
• Nuls: 3



25AGENDA CULTURAL

AGOST - SETEMRBE

AGOST

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES

FESTA MAJOR DE BELLATERRA

5ª SANSI BELLATERRA

BONES VACANCES A TOTHOM!

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

Organitza: Sansi i EMD
Dia: 11 de setembre
Lloc: Bellaterra
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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
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GASPATXO AMB CARBASSÓ I OU
Recepta extreta de www.receptes.cat

PREPARACIÓ

Primer de tot començarem pelant els carbassons i tallant-los per la meitat a lo llarg. Un cop 
tallat, treure les llavors amb una cullera i tallar en mitges anelles molt fines. A continuació 
salar i deixar en un colador durant 30 minuts aproximadament per tal que deixin anar la seva 
pròpia aigua. 

Posar les llesques de pa de motlle a remullar en vinagre. 

Passats els 30 minuts, esprémer el carbassó per acabar de treure-li l’aigua i triturar en una 
liquadora juntament amb una bona cullerada d’alfàbrega, 150gr. d’aigua, 30gr. de rodanxes de 
ceba, 40gr. d’oli, el pa espremut i el pebrot verd tallat en petits trossets. Mentre es va triturant 
tot plegat, afegir-hi uns 100ml. d’aigua per tal d’aconseguir una textura suau i homogènia. És 
el punt on podem corregir el punt de sal si és necessari. Per últim, retallar els ous durs i tallar 
en rodanxes els tomàquets xerri. 

Un cop tallat, servir-ho en 4 tasses o vol decorant-ho amb l’ou i els tomàquets. Que vagi de 
gust!

GUIA COMERCIAL

INGREDIENTS (4 racions)

4 carbassons
50gr. de pa de motlle sense crosta
40gr. de pebrot verd
30gr. de ceba
4 ous cuits
Vinagre al gust
Alfàbrega
Tomàquets xerri 
40gr. d’oli d’oliva verge extra
Sal
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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
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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

Sardanis-
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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.....

Joaquim *

Croushouse Immobiliaria




