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BARCELONA 
Via Augusta, 118 Baixos

TEL.. 934.124.848
www.masifillpatrimonia.com

Immobles destacats en venda a Bellaterra

Mentre felicitem a la Penya Blaugrana  
de Bellaterra per la col·locació de l’escut 
a la façana del Camp Nou, hem de 
recordar que Bellaterra viu uns mesos de 
negociacions i debats força intensos. 
Temps clau per aconseguir un millor 
conveni per als bellaterrencs. A banda, 
els estudiants protesten per les 
privatitzacions i ens preocupem perquè 
els més petits de casa utilitzin les noves 
tecnologies de manera responsable. 

Bellaterra (al Costat del Condis). Casa de 276m2 en solar de 852m2, distribuïda en tres plantes, casa protegida d’estil 
cubista, molt cèntrica prop de tots els serveis.
Venda: 610.000€

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

NOU PREU
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L’EMD DEMANA LA INCORPORACIÓ DE TOTS ELS 
PARTITS POLÍTICS A LA NEGOCIACIÓ DEL NOU 
CONVENI
La sortida d’ERC i de PDeCat han debilitat al govern local.

El president de l’EMD de Bellaterra, 
Ramon Andreu, va demanar formalment 
a l’alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, 
la possibilitat que un representant de 
cada un dels partits polítics amb repre-
sentació a l’Ajuntament acudeixi a les 
reunions sobre la negociació del nou 
conveni per Bellaterra. La petició ha 
estat rebutjada pel propi Escolà, que ha 
insistit que ell farà d’intermediari i tras-
passarà les informacions de les diferents 
reunions amb l’EMD i Governació als par-

tits de Cerdanyola i llavors buscarà els 
acords necessaris. 

Segons Andreu, la sortida d’ERC ha 
debilitat molt la posició del govern de 
Cerdanyola, ja que només disposa de 5 
vots dels 13 necessaris per aprovar qual-
sevol cosa en sessió plenària. Des de 
l’EMD de Bellaterra doncs, s’observa 
aquest fet com un perill per a la nego-
ciació del nou conveni. Un possible acord 
de nou conveni entre l’EMD i els repre-
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sentants de Compromís per Cerdanyola, 
podrien no comptar amb el suport dels 
diferents partits polítics i, per tant, veu-
re com tot el treball i els acords presos 
queden rebutjats en un ple ordinari. 

Desmarcant-se del camí d’Escolà, l’EMD 
de Bellaterra ha iniciat converses amb 
els diferents partits polítics que compo-
sen l’arc municipal per tal de treballar 
en la nova proposta de conveni que ha de 
substituir l’actual. D’aquesta manera, 
esperen poder arribar a acords que per-
metin tirar endavant amb la proposta 
que pugui sorgir en les diferents nego-
ciacions.

Recordem que aquesta negociació és un 
mandat sorgit expressament del Parla-
ment de Catalunya i que ja s’han produït 
diverses reunions. Els representants de 
Bellaterra, Jordi Macarulla de PDECat, 
Quim Oltra d’ERC i Ramón Andreu de 
Gent per Bellaterra, van presentar la 
proposta del conveni de Valldoreix com a 

mirall del nou conveni que desitgen per 
Bellaterra. La proposta però, va ser 
rebutjada per Escolà, que segons apunta 
Andreu, no vol que el text sigui ni el 
punt de partida del nou conveni. 

A dia d’avui, segons apunten els repre-
sentats de l’EMD, des de Cerdanyola 
encara no han presentat cap proposta 
completa de conveni per poder tancar un 
acord i desencallar la situació.

 
Atenent a les dificultats, el passat 17 

de  febrer en una nova reunió amb Gover-
nació, l’EMD va presentar un nou text 
com a proposta de nou conveni que, 
segons l’entitat, recull les diferents pro-
postes parcials que ha fet l’Ajuntament 
de Cerdanyola.
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NOTÍCIES

ALTRES ADMINISTRACIONS CONSULTEN 
BELLATERRA PER L’ÈXIT DEL PARC DELS ESQUIROLS
Escoles i entitats properes a Collserola s’interessen pel projecte.

El projecte del Parc dels Esquirols està 
resultant ser tot un èxit. Diferents admi-
nistracions ja s’han mostrat interessades 
i han consultat a l’EMD per conèixer-lo 
més a fons i visitar-lo. En concret, han 
arribat mostres d’interès i peticions des 
de Valldoreix i diferents escoles i enti-
tats de natura de zones properes al Parc 
de Collserola de Barcelona. 

Recordem que el passat més de gener 
es va presentar el projecte encapçalat 
pel biòleg Josep Lascurain i ja es van 
donar mostres de la seva eficàcia. S’han 
instal·lat menjadores en zones estratègi-
ques i, a banda d’això, s’han construït 
passos elevats perquè els esquirols 
puguin creuar la carretera sense cap 
perill. 

En el darrer any s’havia detectat un 
increment significatiu dels atropella-
ments d’aquests animalons, que són 
icona i simbol del poble de Bellaterra. 

A través del sistema de càmeres 
instal·lat per comprovar l’eficàcia del 
projecte, es va verificant que els esqui-
rols utilitzen les menjadores i els passos 
elevats per creuar la calçada. 

Veient l’èxit del projecte del Parc dels 
Esquirols de Bellaterra, l’EMD informa 
que manté en peu la instal·lació de més 
menjadores i passos elevats en un futur 
proper per seguir protegint aquesta 
especie simbol del poble. 
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EL GOVERN D’ESCOLÀ RETALLA EL 
FINANÇAMENT A BELLATERRA
Ha pagat només una part del primer pagament corresponen a l’any 
2017.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha decidit 
retallar el pressupost de l’EMD de Bella-
terra en aquesta entrada de l’any 2017. 
Segons marca el conveni vigent, i amb 
dues sentències al darrera que ho recol-
zen, l’Ajuntament està obligat a abonar 
a l’EMD la quantitat de 500 mil euros 
anual per a l’execució dels serveis que 
van a càrrec de l’entitat en funció de les 
competències que marca el conveni. 
Corresponent a aquest pagament frac-
cionat, al gener l’EMD havia de rebre 240 
mil euros i en comptes d’això només 
n’ha rebut 111 mil. El motiu que al·lega 
l’Ajuntament per aquesta diferència en 
el pagament recau en què, segons inter-
preta, ha de descomptar uns diners 
corresponents a l’exercici econòmic de 
l’any 2011 que guarden relació directa 
amb el cànon de la benzinera Repsol de 
Bellaterra. L’EMD recapta un cànon a la 
benzinera per cada litre que aquesta 

serveix, i en funció dels diners obtinguts 
pel cànon, llavors l’Ajuntament li des-
compta de la partida pressupostària per 
a l’EMD. 

Com a conseqüència d’aquest impaga-
ment, l’EMD de Bellaterra està estudiant 
accions judicials a interposar. Des de 
l’entitat argumenten que en primer lloc, 
en l’hipotètic cas que l’Ajuntament tin-
gués raó, la via per liquidar aquesta 
diferència no pot ser la compensació, 
retallant el finançament dels serveis als 
que l’EMD ha de fer front. I en segon 
lloc, expliquen que el finançament 
corresponen als anys 2010 i 2011 ja va 
ser tancat per una sentència que dicta-
minava que els diners que argumenta ara 
l’Ajuntament ja van ser pagats, per tant, 
descomptant-los ara, seria com haver-ho 
pagat dues vegades. 
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LA PENYA BLAUGRANA DE BELLATERRA 
ACONSEGUEIX LA FITA
Després de 5 anys, l’escut ja llueix un lloc a l’estadi. 

L’any 2011 la Penya Blaugrana de Bella-
terra va començar a caminar en forma 
d’associació per intentar aglutinar als bar-
celonistes que viuen a Bellaterra. Des de 

Una mirada enrere

Com hem apuntat abans, va ser l’any 
2011 quan el moviment barcelonista va 
començar a florir a Bellaterra i es va 
fundar la Penya. Al cap de dos anys de 
caminar per fer realitat el projecte, 
amb l’ajuda de certs directius del Barça 
i diferents negociacions, l’any 2013 el 
club va reconéixer oficialment la Penya 
Blaugrana de Bellaterra. Ja era una pen-
ya de ple dret del Futbol Club Barcelo-
na. 

llavors fins ara, ha estat molta la feina 
feta per arribar a constituir-se com a pen-
ya oficial i que l’escut formi part de la 
façana del Camp Nou.

Actualment la penya compta amb uns 
120 socis aproximadament, que es tro-
ben setmanalment per veure els partits. 
Els socis, amb una petita quota anual 
tenen la possibilitat de participar en 
diferents activitats i concursos que 
s’organitzen durant l’any, i aprofitar de 
certs descomptes i avantages en les 
entrades. El preu de la quota actual és 
de 20€ per a tothom, exceptuant als 
jubilats i als menors d’edat, que és de 
15 i 5€ respectivament. 

Des dels inicis, Oriol Campmany ha 
estat qui ha encapçalat el projecte per a  
què els culés bellaterrencs tinguéssin el 
seu lloc de referència al poble. Avui es 
reuneixen al bar del Club, com a centre 
neuràlgic per a veure els partits del Bar-
ça i fer-hi activitats. A banda d’això, 
cada cert temps realitzen trobades amb 
les 48 penyes de tot el Vallès per fer pin-
ya i barcelonisme. 

Així doncs, el passat 14 de gener, es va 
veure complert un dels objectius perse-
guits per la Penya des de la seva consti-
tució. Des d’aquell dia, l’escut ja llueix 
al Camp Nou al costat de les prop de 

1500 penyes repartides arreu del món 
que donen suport cada dia al Futbol Club 
Barcelona. 
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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. 

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA SI NO HI HA 
PRESSUPOSTOS
Tot apunta que Escolà se sotmetrà a una qüestió de confiança sinó 
s’aproven els pressupostos.

Primer el PDeCat i després ERC, dos forts 
contratemps que el govern de Cerdanyola 
ha hagut de fer front l’últim mig any i que 
l’han deixat molt debilitat. L’arc munici-
pal el formen 25 regidors i per aprovar 
quelcom en un ple se’n necessiten mínim 
13. Actualment, amb la coalició de Com-
promís per Cerdanyola sola encapçalant el 
govern, només disposen de 5 vots per a 
tirar endavant el seu projecte polític.

Actualment el repte, tal i com va reconèi-
xer Escolà a principis de 2017, és aprovar 
els pressupostos municipals. Davant la 
debilitat i posició en la que es troba el 
Govern de Cerdanyola, l’alcalde va mani-
festar que en cas de no obtenir llum verda 
a la proposta que presenti de pressupos-
tos, se sotmetrà a una qüestió de con-
fiança, moment en el que s’obrirà un 
període de 30 dies perquè qualsevol partit 
a la oposició pugui presentar una moció de 
censura amb un nou candidat a alcalde.

Així doncs, amb un ple de pressupostos 
previst pel març, el govern de Cerdanyola 
és una incògnita. Tot sembla indicar que, 
malgrat els esforços que diu Escolà que 
estan fent per buscar acords, aquests no 
arribaran. Els dos principals partits de la 
oposició, el PSC i, des de fa poc, ERC, 
estan sent molt crítics amb l’actuació de 
l’actual govern.

 
Si tot acaba avançant com sembla, arri-

barà una qüestió de confiança que podria 
derivar, o no, en una moció de censura. 
Ara bé, cal recordar però, que per llei i 
per tal de no tenir una administració en 
bloqueig permanent, si Escolà supera la 
qüestió de confiança, els pressupostos 
municipals s’aprovaran i malgrat que la 
posició del govern seguirà sent dèbil, CxC 
guanyarà temps per poder seguir amb el 
seu “canvi” per Cerdanyola. 
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ÈXIT A LA MANIFESTACIÓ EN FAVOR D’ACOLLIR 
REFUGIATS
La convocatòria de la plataforma “Casa nostra, Casa vostra” va 
reunir gairebé mig milió de persones segons els organitzadors i 
160.000 segons la Guàrdia Urbana.

Barcelona es va tenyir de blau sota el 
crit de “Volem Acollir”. Dissabte 18 de 
febrer es va produir pels carrers de 
Barcelona la manifestació més 
multitudinària d’Europa en favor a 
l’acollida de refugiats que ara es troben 
en camps de Grècia i Itàlia.  El reclam: 
acollir més refugiats. La protesta: exigir 
a les institucions europees, espanyoles i 
catalanes que canviïn les polítiques i 
posin les mesures adequades per acabar 
com més aviat millor el drama humanitari 
que estan vivint milers de persones a 
l’est d’Europa. 

La manifestació convocada per la 
plataforma ciutadana “Casa nostra, Casa 
vostra” es va convertir en una autèntica 
demostració de força de la societat, que 
des del 2003 amb la concentració de 
rebuig per la guerra d’Iraq, no s’havia 

pronunciat d’una manera tan transversal. 
Gent de totes les edats, partits i 
ideologies es van manifestar omplint la 
Via Laietana de Barcelona per reclamar 
un canvi a les institucions i poder ajudar 
de manera directe al calvari de milers de 
persones.  

Diumenge, el dia després, molts mitjans 
de comunicació de tot Europa es van fer 
ressò de l’èxit de la manifestació. 

Des del TOT Bellaterra tenim constància 
que a la manifestació hi van acudir 
diferents veïns i veïnes, i diferents 
entitats del municipi s’han sumat al 
clam, com per exemple l’escola 
concertada La Vall, que ha penjat 
cartells i un hastag gegant a la tanca de 
l’aparcament amb l’eslògan ·#volem 
acollir”. 

NOU ACCIDENT AL CARRER MIRÓ
L’EMD proposa mesures per reduir els accidents.

El carrer Miró de Bellaterra, que dóna 
accés a la Universitat Autònoma de Bar-
celona a través de la Facultat de Vete-
rinària, va registrar un accident de 
trànsit el passat 6 de febrer a les 9:30h 
del matí. Un turisme blanc va topar amb 

un pal de la xarxa elèctrica de Bellate-
rra. Malgrat el fort impacte com 
s’aprecia a la fotografia, no hi van 
haver ferits greus. Com a conseqüència 
de l’accident però, el carrer va roman-
dre tallat bona part del dia pel perill 
existent d’una caiguda del pal, ja que 
era un dia força ventós.

La circulació de vehicles pel carrer 
Miró a una velocitat molt superior a la 
permesa és la principal causa dels dos 
accidents ocorreguts recentment.

L’EMD de Bellaterra ha posat de mani-
fest a la policia local de Cerdanyola, la 
necessitat d’incloure alguna mesura de 
seguretat extra, com el radar mòbil del 
què disposa el cos policial. 

De moment però, l’EMD demana als 
conductors respectar les senyals de res-
tricció de velocitat d’aquest carrer per 
evitar nous accidents. Recordem que és 
una via de força trànsit d’accés a la uni-
versitat i que la velocitat màxima per-
mesa és de 50Km/h permesos al poble. 
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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

La Montse, des de l’any 1994, any en que va 
començar els seus dos anys d’estudis de joie-
ria a l’escola “Le Arti Orafe”, es dedica a la 
creació de joies de manera totalment artesa-
nal. Amb un petit taller i dissenys  totalment 
propis basats en els seus estudis i experiències 
ha aconseguit crear una línia de joies molt 
personal que agrada i crea bona impressió 
entre els seus clients. 

Què és el que et motiva a treballar en el 
món de la joieria des de la vessant artesanal? 

Des de ben jove que m’ha agradat molt tot 
el tema de les joies i m’hi fixava arreu on ana-
va. Però... en tot tipus de joies, cap en espe-
cial. Fins que va arribar el dia que vaig decidir 
emprendre una aventura i viatjar a Itàlia per a 
formar-me en el disseny i l’elaboració de 
joies. Allà vaig acabar d’enamorar-me 
d’aquest món i prendre la decisió de dedicar-
m’hi sempre que em fos possible.

Parles dels teus dos anys d’experiència for-
mativa a Florència com molt importants...

I tant! Van ser moltes hores de taller, treba-
llant des dels dissenys de les peces, fins a la 
realització, passant per estudiar la història de 
l’art de la joieria i la geologia de les pedres 
precioses.

Quina diferència hi ha entre les joies artesa-
nes i les que podem comprar en una botiga?

La principal diferència i la que cal destacar 
per damunt de la resta és la personalització. 
Concebo les joies com un complement sempre 
molt personal, i amb la creació artesanal 
podem aconseguir complir els requisits que 
cada client desitgi. Quan et sents molt teva 
una joia, l’aprecies i l’estimes molt més. 
Anant a buscar una joia a una botiga, per mol-
tes que n’hi hagi, ens haurem de conformar 
amb la que més s’adapta als nostres gustos. En 
canvi, amb la creació artesanal podem fer la 

‘LES jOIES ANTIGUES PODEN TORNAR A LLUIR FÀCILMENT’

Entrevista amb la joiera artesana Casals.

joia a mida, a gust de cada client, cosa que a 
la botiga no poden aconseguir a un preu asse-
quible. A més, amb el treball artesanal de les 
joies podem aconseguir que aquella joia anti-
ga guardada en un calaix perquè està passada 
de moda, amb uns petits retocs, pugui tornar 
a lluir.

 
Quin tipus de clients tens? Què busquen?
Els clients amb els que acostumo a treballar 

són gent normal, que valoren molt les joies i 
els complements, i busquen, a bon preu, la 
personalització de la que abans parlàvem. Fins 
al moment només tinc paraules d’agraïment 
per a ells, doncs valoren la meva feina i em 
motiven per seguir endavant. Molts d’aquests 
client em porten joies antigues per fer-ne una 
de nova, més modera i portable. També joies 
que els queden petites o que decideixen reno-
var per a regalar-les a un familiar, o de peces 
grans fer-ne petits i de més valor. 

Com a petit taller artesanal, ofereixes 
garanties als teus clients?

Per descomptat. En cas que no agradi el pro-
ducte o es trenqui per accident o mala fabrica-
ció, es posen en contacte amb mi i fem les 
modificacions o reparacions que siguin neces-
sàries. No per ser de confecció artesanal dei-
xem d’oferir garanties, sempre intento gene-
rar un tracte proper i de confiança. 

I per acabar, creus que la feina artesanal que 
realitzes seguirà tenint un lloc en un futur on 
tot estarà tan mecanitzat i industrialitzat?

El gran valor de les joies que produeixo és la 
personalització i sempre hi haurà gent que 
sabrà valorar això per damunt de la resta de 
coses. Joies fetes per a ells i amb ells. Tot ple-
gat, fora d’un procés fred i mecanitzat que 
desvirtua totalment el valor emocional que 
proporciona el disseny únic i personal de cada 
joia. 
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EL DR. SANTIAGO DEXEUS VISITA BELLATERRA
El reconegut ginecòleg participa en una de les jornades del Fórum 
Bellaterra.

El doctor barceloní Santiago Dexeus va 
assistir el passat 19 de gener a la prime-
ra jornada del Fórum Bellaterra de l’any 
2017 com a ponent. Sota el lema “Salut i 
dona, avui. Visió del ginecòleg”, el doc-
tor va participar activament de la ter-
túlia acompanyat de Dra. Ojeda, gine-
còloga del Women’s Health Institut de 
Barcelona, i la Dra. Chus Cornellana, 
presidenta del Fòrum Bellaterra i que va 
actuar com a moderadora de la tertúlia. 

Durant la jornada es va tractar la situa-
ció de les dones en el món, destacant la 
infravaloració que pateixen en molts 
casos sempre establint una vinculació 
directe amb les conseqüències de salut 
que aquestes discriminacions generen. A 
la feina, en els salaris, la dedicació fami-
liar, tot pot afectar a la salut. Els assis-
tents doncs, van poder escoltar de la veu 
de persones expertes les veritables afec-

tacions que pot tenir i com combatre-
les.

La tertúlia va comptar amb una assis-
tència de públic notable i en acabar la 
jornada, la majoria van acudir a un Tast 
Informal organitzat pel restaurant Ébano 
de Bellaterra, per tal d’arrodonir un bon 
inici d’any per part del Fórum Bellate-
rra. 

CUES KILOMÈTRIQUES A L’AP7 PER UNA 
PROTESTA D’ESTUDIANTS
Els manifestans en contra les privatitzacions de la UAB.

Un incendi de pneumàtics com a senyal 
de protesta va ser el responsable de les 
cues quilomètriques que es van registrar 
el passat 16 de febrer a l’AP7 i la B-30 en 
sentit sud a l’altura de Bellaterra. Un 
presumpte grup d’estudiants, vestits de 
verd i amb banderes vermelles, va acce-
dir a la calçada, tallant el pas als vehi-
cles amb pneumàtics que posteriorment 
els hi van calar foc. 

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar els 
Mossos d’Esquadra i una patrulla dels 
bombers per tal d’extingir el foc pres als 
pneumàtics. La calçada va ser tallada 
aproximadament uns 20 minuts, però 
malgrat i la ràpida actuació dels dife-
rents cossos, el tall va comportar cues 
que es van allargar durant tot el matí.

El fet destacable va ser que, a diferèn-
cia de la majoria de protestes, els mani-
festants no van mostrar cap pancarta 
reivindicativa ni van fer consignes de 
cap tipus durant el tall. A més, el Sindi-
cat d’estudiants no n’ha reivindicat 
l’autoria. 

Tot sembla indicar però, que el motiu 
de la protesta responia a l’oposició a la 
privatització de certs serveis de la Uni-
versitat, ja que paral·lelament al tall,  
el dia 15, van aparèixer algunes pintades 
dins el campus i en alguns busos seguint 
aquest fil reivindicatiu. Paral·lelament 
també, per a l’1 de març hi ha convoca-
da una vaga d’estudiants com a acte de 
protesta per aquesta privatització que 
hem comentat.
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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

CONTROL PARENTAL EN ELS DISPOSITIUS 
Consells per a configurar els dispositius electronics a prova de nens.

Actualment tothom sap utilitzar un mòbil o 
una tauleta, fins i tot els nens de menys de 
dos anys. Tot i que poden resultar adequa-
des per a l’aprenentatge, també poden 
resultar perilloses, ja que deixem als nos-
tres nens exposats a la immensitat d’Internet 
i els podem posar en risc. Així doncs, 
l’objectiu d’aquest article és mostrar alguns 
trucs i consells per a evitar que les aplica-
cions es tornin un risc. 

En primer lloc hauriem de restringir les 
compres. Per a fer-ho els passos a seguir des 
d’ un dispositiu iOS és: obrir “ajustaments”, 
anar a “general”, “restriccions”, activar 
l’opció i després escollir “compres en l’ App; 
i per a poder restringir les compres des d’ 
Android el que s’ha de fer és: dins de Google 
Play Store anar al menú “ajustaments”, des-
prés “controls d’usuari” i dins d’aquí “dema-
nar autentificació per a autoritzar compres. 

En segon lloc és bastant útil instal·lar una 
aplicació de control del menor als disposi-
tius. En el cas dels aparells amb sistema Ios 

aquestes Apps són bastant limitades i la 
millor opció és posar un horari d’ús de la 
tauleta. Per fer-ho tenim les Apps ParentKit 
o Qustodio. A Android hi ha més possibili-
tats, per exemple, Kids Place, aquesta apli-
cació crea una àrea segura per al nen dins 
del telèfon. 

En tercer i últim lloc hauríem de bloquejar 
el contingut no apte per a nens. Amb un IOS 
si fem: “ajustaments - generals - restric-
cions” podrem restringir l’ accés a la càme-
ra, bloquejar el navegador web o evitar la 
instal·lació de noves aplicacions. Amb un 
Android ho hem de fer des de Android Play 
Store “ajustaments - control d’ usuari”. 
Amb tauletes Android amb sistema 4.3 o 
superior també podrem crear un perfil d’ 
usuari limitat per als nens.

Amb aquests tres fàcils consells podrem 
aconseguir treure el màxim profit a les 
meravelles dels avenços tecnològics i prote-
gir als més vulnerables de la magnificència 
de la web.



22  23CONSELLS DE SALUTNOTÍCIES

7 TENDÈNCIES GASTRÓNOMIQUES PER AL 2017
El sector de la gastronomia és una tendència en plena expansió, 
cada vegada més de moda.

Per a aquests anys, els experts en gas-
tronomia ens indiquen que cuinarem tra-
dició i innovació a parts iguals. Primer 
mencionarem els aliments de moda el 
2017 i després parlarem de les tendèn-
cies a l’hora de menjar i cuinar.   

A la tornada de la xocolata li hem de 
donar la culpa a Jordi Roca, que ha creat 
les seves primeres rajoles de xocolata i, 
com és un dels millors chefs que tenim al 
país doncs ja sabem el que passa, les 
modes.... Els vegetals fermentats, com 
la xucrut, típic de països escandinaus, 
s’incorpora a la dieta mediterrània. Vins 
sense DO. Pot sonar estrany, ja que 
durant molt de temps la DO era ho més 
important però l’anècdota d’aquest 
fenòmen és que les Bodegas Torres van 
presentar, a finals del 2016, el  seu pri-
mer vi escumós fet a Catalunya i el 
volien  va integrar- dins de la Denomina-
ció d’Orgen Cava, el que finalment no va 
ser així. I, per últim, el pernil ibèric. 
Cada vegada hi ha més estudis que 
demostren els seus beneficis per a la 
salut com les seves propietats antioxi-
dants o la seva eficàcia per a combatre 
els radicals lliures i l’envelliment 
cel·lular. 

Les noves tendències a l’hora de men-
jar i cuinar son  l’ús dels bols a casa, és 
a dir, deixar de banda els plats plans i 
començar a utilitzar bols. S’afegeixen 
també, a les tendències del 2017, les 

compres, el consum responsable i ecolò-
gic. I, per finalitzar la nostra llista, el 
gran canvi serà substituir 
l’acompanyament dels menjars. En 
comptes de beure vi es posarà de moda 
beure begudes de fruites o infusions. 

 
Totes tendències saludables i fresques 

que poden fer dels nostres dinars i sopars 
experiències molt més innovadores. 
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MARÇ

TERTÚLIA DEL FóRUM BELLATERRA
Organitza: Fórum Bellaterra
Lloc: Centre Cívic de Bellaterra
Dia: 16 de març
Horari: de 20 a 21h

CICLE DE XERRADES: HISTÒRIA DEL PIANO - 3a PART

CICLE DE XERRADES: HISTÒRIA DEL PIANO - 4a PART

Organitza: El Musical
Lloc: El Musical · C/ Ramón Llull, 16
Dies: 2 de març
Horari: 19.30h

Organitza: El Musical
Lloc: El Musical · C/ Ramón Llull, 16
Dies: 9 de març
Horari: 19.30h

AGENDA CULTURAL

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243
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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

INSTALREP, S.C.P.
INSTAL·LACIÓ

REPARACIÓ
MANTENIMENTS

INDUSTRIALS
I DOMÈSTICS

INSTAL·LADORS AUTORITZATS
AIGUA, ELECTRICITAT, GAS I CLIMATITZACIÓ

BUTLLETINS I LEGALITZACIÓNS

C/ Numància 41, local 4
08191 RUBÍ
e-mail: instalrep@gmail.com - www.instalrep.es

935.883.967
687.445.091

93.580.27.27
93.729.07.07
www.radiotaxidelvalles.es

Recogidas personalizadas Aeropuerto
Servicio profesional a Empresas

Flota de alta gama y gran capacidad

24h
365días

SU SERVICIO DE 
TAXI DE CONFIANZA

Flota Nueva
ecológicos y eléctricos

o
r

n
a

l
l

a
r

c/ Martorell, 59 - Sant Cugat
93.675.44.96 - info@ornallar.net

NETEGES DE CONDUCTES - NOVETAT
LLARS DE FOC
BARBACOES
ESTUFES DE LLENYA 
  GAS
  PELLETS
  BIOETANOL

RECEPTAGUIA COMERCIAL

LA RECEPTA

Av. Camí del Mas, 12-B              93.721.07.83
08192 St. Quirze del Vallès         a 5min de Bellaterra 

Encàrrecs Express
     648.17.91.31

Tots els dies de l’any
de 7 a 24h

CALÇOTS ARREBOSSATS

INGREDIENTS
• Entre 24 i 32 calçots
• 3 ous
• Farina
• Sal i oli
• Aigua

Per a la salsa
• 1 cap d’alls escalivat
• 1 cap d’alls cru
• 100gr. d’ametlles torrades i pelades
• 30gr. d’avellanes torrades i pelades
• 4 o 5 tomàquets madurs i escalivats 
• Oli d’oliva
• 1 llesca de pa sec i torrat xopat amb 

vinagre
• 1 polpa de nyora o dos cullerades de pebre 

vermell

•  sal

PREPARACIÓ:

 Com el llistat d’ ingredients ja ens deixa intuir, la recepta d’aquest mes constarà de dues 
parts: l’elaboració dels calçots arrebossats per una banda i, per l’altre, la de la salsa. Així bé comença-
rem amb els calçots.

 Si els nostres calçots són prims el que hem de fer és tallar les arrels, retirar la primera fulla 
i una mica de la part verda; però si els nostres calçots són gruixuts hauríem d’escaldar-los 4 o 5 minuts. 
Un cop fet això preparem una pasta amb la farina, l’aigua, la sal i els ous, suquem els calçots a aques-
ta barreja i els fregim amb oli  ben calent i que els cobreix-hi sencers. Per últim, els eixuguem bé amb 
paper de cuina i els emplatem.

 Per a la preparació de la salsa  agafarem un morter i dins hi posarem la sal i els alls i els pica-
rem. Un cop picats afegirem les ametlles i les avellanes, quan acabem amb aquestes coses afegim el 
tomàquet que, si ens és més còmode, ho podem picar a part i agregar un cop tinguem triturats els fruits 
secs i els alls. Amb la picada finalitzada anem rajant l’ oli, sense deixar de donar-li al morter, fins que 
quedi al nostre gust, més líquida o més espessa. Per a finalitzar afegim la llesca de pa i la polpa de nyo-
ra o les cullerades de pebre vermell.   

Recepta extreta de: receptes.cat

936 743 081 

Pl. dels Quatre Cantons S/N 
08172 Sant Cugat del Vallès

www.santcugatesports.com

GUIA COMERCIAL
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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
E. E. Bellaire
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
IES Pere Calders
Escola Waldorf-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
93 580 81 64
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




