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Sant Jordi és una de les festes més 
boniques del país. Els carrers s’engalanen, 
els balcons ensenyen senyeres i la gent 
surt al carrer a gaudir d’un magnífic dia a 
cavall entre la literatura i el 
romanticisme. Esperem que hagiu pogut 
gaudir molt del día, i aprofitem per 
explicar-vos més coses sobre la festa de 
sant jordi, la festa de l’1 de maig i us 
portem propostes pel dia de la mare. 
Paral·lelament descobrim com direm 
adéu al glifosfat, un herbicida tòxic i com 
Bellaterra va obrint les portes a les 
produccions audiovisuals. Tot plegat en 
plena primavera. 

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: 599.000€

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: 840.000€

NOU PREU

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

Immobles destacats en venda a Bellaterra

BARCELONA 
Via Augusta, 118 Baixos

TEL.. 934.124.848
www.masifillpatrimonia.com
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MÉS INESTABILITAT AL GOVERN DE CERDANYOLA
L’alcalde de Cerdanyola no supera la qüestió de confiança i 
haurà d’esperar si arriba la moció de censura.

Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola, 
no va superar el passat 7 d’abril la qües-
tió de confiança a la qual es va sotmetre 
en sessió plenària. 19 dels 25 regidors 
que componen l’arc municipal van votar 
en contra de la seva continuïtat i ara 
s’obre un període d’incertesa per con-
cloure si les forces polítiques a l’oposició 
són capaces de formar una majoria i 
entesa alternativa. Només Compromís 
per Cerdanyola, el partit d’Escolà, i 
ICVEUiA van votar a favor de la seva con-
tinuïtat. 

Segons declaracions del mateix alcal-
de, ara “la pilota és a la teulada” dels 
partits de l’oposició. Caldrà veure si 
PSC, Ciutadans i PP, i els partits que han 
sortit de l’actual govern, ERC i PDeCat 
són capaços d’arribar a acords majorita-
ris que els permetin presentar una moció 
de censura. Recordem que perquè una 
moció de censura prosperi, cal que com 
a mínim una cinquena part dels membres 
hi estigui a favor i alhora es presenti un 

candidat a l’alcaldia amb els suports 
necessaris com per exercir.

El cert és que els temes que han portat 
la inestabilitat al govern de Cerdanyola 
els darrers mesos, han estat diversos i 
han aixecat moltes discrepàncies entre 
tots els grups polítics. Des del cas de 
l’empresa Cerdanyola Aparca, fins al 
referèndum per la independència o la 
pertinença a l’AMI, són matèries discuti-
des i amb fortes desavinences entre els 
diferents partits que fa difícil imaginar 
que arribin a un acord, sobretot, en 
l’elecció al candidat a l’alcaldia. 

En cas que l’oposició no sigui capaç 
d’assolir els acords i presentar una moció 
de censura capaç de prosperar, Compro-
mís per Cerdanyola es veurà legitimada 
per seguir governant i tirar endavant els 
pressupostos municipals, actualment 
encallats per la inestabilitat que viu Cer-
danyola des de fa mesos.

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. 
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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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Tasta-la

2per €
més

Vàlida fins al 15/12/16 a les botigues  
adherides. No acumulable a d'altres ofertes. 
Impostos inclosos. Mida única i massa fina.

Vàlida fins al 15/12/16 a les botigues  
adherides. No acumulable a d'altres ofertes. 
Impostos inclosos. Mida única i massa fina.

Ctra. de 
Barcelona, 166 
936 191 184
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BELLATERRA POBLE DE PEL·LÍCULA
L’EMD aprova una ordenança per facilitar tràmits de filmació 
en els espais públics del poble. 

El ple de l’EMD en la sessió del mes 
d’abril va aprovar una ordenança regula-
dora que anul·la la taxa d’ocupació 
d’espais públics. La mesura s’aplicarà de 
moment només a aquelles empreses o 
entitats que vulguin venir a Bellaterra 
amb la intenció de gravar en espais 
públics. D’aquesta manera, l’EMD busca 
afavorir que productores audiovisuals 
vegin amb més bons ulls l’atractiu del 
poble de Bellaterra i no es trobin amb 
traves burocràtiques a l’hora d’iniciar els 
processos de filmació. 

Recordem que en el TOTBellaterra del 
mes de març, ja vam fer esment a 

l’adhesió de Bellaterra al projecte 
d’espais de gravació de la ‘Catalunya 
Film Comission’. Concretament els espais 
inclosos en el catàleg del projecte són: la 
Plaça del Pi, la Plaça Maragall, el tram de 
Via Verda que transcórrer pel poble i el 
Parc de la Font de la Bonaigua.

Amb tot plegat doncs, l’EMD de Bellate-
rra està cercant una manera de promocio-
nar positivament els entorns i els parat-
ges més bonics del poble. I afavorir 
l’obertura del poble i donar més facilitats 
a noves empreses i entitats que vulguin 
fer projectes en els espais  del poble.
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ADÉU AL GLIfOSfAT A LES TASqUES DE jARDINERIA
L’Ajuntament de Cerdanyola el substituirà per altres substàncies 
nocives per a les persones.

El ple de Cerdanyola va aprovar el pas-
sat mes de març l’exclusió del glifosfat 
com a herbicida en tractaments de jardi-
neria. La moció presentada pel grup 
d’ERC, va rebre el suport unànime de la 
resta de partits i per tant, actualment 
els serveis de l’ajuntament ja treballen 
per substituir el producte dels serveis de 
jardineria a Cerdanyola i Bellaterra. A 
partir d’ara doncs, es buscarà la utilitza-
ció de productes més ecològics i sosteni-
bles en les tasques de manteniment i 
creixement de parcs, jardins i passejos. 

El glifosfat és un producte químic molt 
emprat per a l’eliminació de males her-
bes que els últims anys ha trobat molts 
detractors arreu d’Europa. El motiu 
d’aquest rebuig rau en què l’Agència 
Internacional de Recerca en Càncer, que 
forma part de l’OMS, va publicar uns 

estudis que senyalen al glifosfat com un 
producte que augmenta la probabilitat 
de patir càncer entre els humans. La 
repercussió de l’estudi no es va deixar 
esperar i es van generar col·lectius de 
pressió arreu d’Europa i països desenvo-
lupats per a l’eliminació d’aquest pro-
ducte com a ús públic. 

La petició d’eliminar el glifosfat com a 
herbicida en jardins, parcs i espais 
públics no va ser l’única demanda pre-
sentada en la sessió plenària per ERC, ja 
que el grup independentista també va 
plantejar que es treballi per un canvi a 
una jardineria que es gestioni pública-
ment, és a dir, des de l’ajuntament, i 
seguint uns criteris de qualitat i sosteni-
bilitat necessaris per al creixement res-
ponsable. Controlar els excessos d’aigua 
i l’ús i abús de productes químics.
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OBjECTIUS PER UN DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE ENTREN DE PLE ALS PLANS DE LA UAB

PER qUÈ CELEBREM EL DIA 1 DE MAIG?

La Universitat integrarà a llarg termini formacions en molts 
dels seus graus acadèmics i es transformarà en pionera a 
l’Estat espanyol en aquesta matèria.

El Primer de maig és el dia internacional del treballador, una 
festa de caràcter reivindicatiu.

Des de la Fundació Autònoma Solidària 
(FAS) s’ha impulsat aquesta iniciativa 
que pretén portar dins l’àmbit acadèmic 
el treball en desenvolupament sosteni-
ble que fins ara només es feia fora de 
l’àmbit formal. Des del FAS argumenten 
que l’objectiu d’aquest treball resideix 
en fer reflexionar a l’alumnat universita-
ri sobre la seva incidència en l’exercici 
de les futures professions i contribuir 
doncs, a l’aprenentatge de competèn-
cies pròpies en desenvolupament i soste-
nibilitat. 

Per a traslladar aquesta voluntat, han 
pres com a referència els acords esta-
blerts en el marc de les Nacions Unides 
en el seu acord de l’any 2015, en el qual 
s’estableixen fins a 17 objectius de tre-

Un congrés obrer socialista celebrat a París 
l’any 1889. Allò va ser on es va decidir que el 
dia 1 de maig seria la jornada de lluita pels 
drets dels treballadors. La data escollida va 
ser en un homenatge als Màrtirs de Chicago, 
un episodi trist a la història dels EUA, on tre-
balladors anarquistes van ser executats acu-
sats d’haver llençat una bomba contra la 
policia durant una manifestació. Des de lla-
vors, i passant per diverses reivindicacions 
basades en la millora dels drets laborals, 
s’ha anat consolidant aquesta festivitat. 

El cert és que amb el pas dels anys el 
caràcter reivindicatiu de la festa s’ha anat 

perdent. Encara hi ha col·lectius d’obrers i 
treballadors que aprofiten la dada per mani-
festar-se i reclamar millores en les condi-
cions laborals, però el caràcter massiu s’ha 
perdut i avui dia gairebé que es considera 
com un dia no laboral més dins el calendari. 

ball sobre el desenvolupament sosteni-
ble. De moment, aquesta novetat, la 
inclusió de plans de treball dins el marc 
acadèmic es farà a 5 graus: Pedagogia, 
Educació Social, Enginyeria Informàtica i 
Enginyeria Aeronàutica.  

Les línies de treball d’aquests objec-
tius giren entorn del creixement econò-
mic, la inclusió social o la protecció del 
medi ambient. A més, busquen generar 
consciència crítica sobre la realitat mun-
dial i facilitar eines per a la participació 
i la transformació social: més justícia i 
més solidaritat. Segons expliquen des de 
la pròpia UAB, és “una forma 
d’institucionalitzar la incorporació de 
l’educació per al desenvolupament en 
els continguts dels plans d’estudi”. 

Casals d’equitació a l’estiu al Club 
Hipica Collserola

Per setmanes i amb horari de
9.00 a 17.00.

Grups reduits
Clases d’equitació, jocs amb 
cavalls i manejament i cura
Piscina al migdia
Esmorzar al centre
Dinar a Masia Can Vilallonga

www.clubhipicacollserola.com  ·  info@clubhipicacollserola.com
C/ Océano Atlántico, 80  08173 Sant Cugat del Vallès  ·  935 89 89 89
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LA TRADICIÓ LA LLEGENDA

L’ORIGEN

Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre 
ferotge i terrible, que podia caminar, volar i nedar, i tenia un alè tant pudent, 
que des de molt lluny amb les seves alenades enverinava l’aire i produïa la mort 
a tots els qui el respiraven.

El monstre era l’estrall dels ramats i les persones, i per tota aquella contrada 
regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants de 
Montblanc van pensar en donar al drac, cada dia de menjar a una persona, per 
intentar calmar-lo. El problema, era trobar la persona que volgués sacrificar-se 
cada dia per ser devorada pel drac.

I així fou com després d’una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar 
cada dia qui seria la persona que aniria a para a l’estomac del drac. I així ho 
feren, i sembla ser que la jugada els va sortir bé, l’abominable bèstia se’n deuria 
sentir satisfeta, per que deixà de fer estralls i malifetes per aquelles terres.

Però heus aquí que un dia, la sort feu que li toqués ser devorada a la filla del 
rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia el cor 
de tots els ciutadans robats, i per aquest motiu centenars s’oferiren per substituir-
la. Però el rei, afligit i adolorit, fou just i sever, la seva filla era com qualsevol 
altre. Si li havia tocat hi havia d’anar.

I així fou com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb la bèstia, 
mentre tot el poble mirava desconsolat i afligit com la princesa es dirigia cap al 
sacrifici. Però mentre la noia es dirigia cap al cau del monstre, un jove cavaller, 
amb una brillant armadura, muntat sobre un cavall blanc, va aparèixer. La 
donzella se’l mirà i l’advertí:
- Fugiu! fugiu ràpidament d’aquí! noble cavaller, si us quedeu per aquí, 

apareixerà la bèstia i només us vegi us devorarà.
El jove cavaller, se la mirà i li contestà
- No patiu jove donzella.Si sóc aquí es per què hi he vingut expressament. He 

vingut des de molt lluny per protegir-vos a vós i a alliberar el vostre poble 
d’aquesta fera.

No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va sortir la fera, davant 
l’horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu 
lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança, que 
va deixar malferida a la terrible bèstia i la matar. De la sang que en brollà, en 
sorgí ràpidament un roser, amb les roses més vermelles que la princesa hagués 
vist mai, roser del que el jove cavaller en tallà una rosa i li oferí a la princesa.

Es diu que la diada de Sant Jordi té el seu origen el 23 d’abril de l’any 303, 
dia en què va morir el sant cavaller Jordi. No va ser fins a l’any 1436 que es va 
proposar convertir aquesta data en festa popular a Catalunya. Durant diversos 
segles, aquesta festivitat seguint un esperit romàntic, es limitava a expressar-
se mitjançant el regal d’una rosa vermella a la més estimada. A partir del segle 
XX, aquest amor es corresponia cap a l’home amb el regal d’un llibre. Avui dia 
però, seguint amb l’evolució, tot ha canviat i es preveu que segueixi canviant 
per diversos motius. El cert però, és que per milers de catalans, el dia de Sant 
Jordi és l’autèntic dia dels enamorats i no el 14 de febrer, dia de Sant Valentí, 
tal com celebren a la resta de l’Estat i gran part del món occidental. 

Fortament arrelada i emmarcada en una relació de parella convencional, diu 
que les dones regalen un llibre als homes, i aquests li corresponen el seu amor 
amb una rosa. El fet però és que actualment, amb una lluita per trencar 
tradicions discriminatòries i que generin desigualtat de gèneres, el regal de 
llibres s’està estenent en ambdós sentits, perquè el simbolisme no s’interpreti 
com una desigualtat de culte entre gèneres. Malgrat aquest trencament amb la 
tradició, l’esperit no es trenca, i les noves generacions demostren que les 
tradicions i la cultura d’un país poden seguir intactes i adaptant-se als nous 
temps per aconseguir de mica en mica, viure en una societat més justa i 
solidària per a totes.

LA DIADA

ESPECIAL SANT JORDI ESPECIAL SANT JORDI

Cada 23 d’abril els catalans estem d’enhorabona. Engalanem balcons i sortim 
a passejar sabent que és un dia especial. Celebrem el dia de Sant Jordi, patró 
de Catalunya, dia del llibre i de la rosa. La festivitat s’ha convertit des de fa 
anys en una data reivindicativa de la cultura catalana. Arreu es venen llibres i 
roses. Els punts de màxima representació de la diada són les rambles de les 
grans ciutats, com Barcelona, que s’omple de gom a gom per a fer del dia algo 
bonic i especial. Els llibreters i floristes surten al carrer per transformar la ciu-
tat per un dia.

Les llibreries i carrers però, no són els únics espais on es fa notar la diada. 
Molts teatres, sales d’espectadors o biblioteques també fan promocions o actes 
especials amb motiu de la diada. 

Malgrat el reconeixement i el caràcter festiu que té el dia, no està reconegut 
com a festiu a Catalunya. És un dia laboral i lectiu per a les escoles i centres 
educatius. Aquestes, aprofiten per sumar-se a la celebració i fer un jocs florals 
o literaris tot fomentant i reivindicant la cultura catalana.
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LES PILONES DEL CAMÍ ANTIC PODRIEN qUEDAR 
ABAIXADES CAUTELARMENT
El jutge valorarà si han de seguir funcionant mentre no es dicti 
sentència final sobre el cas.
El jutge que porta el cas de les pilones 

que regulen l’accés al camí antic de Sant 
Cugat ha acceptat una petició de 
l’Ajuntament de Cerdanyola per entrar a 
valorar si durant el període que duri el 
judici, les pilones han d’estar abaixades. 

De moment, el jutge ha accedit a valo-
rar i ha requerit a l’EMD de Bellaterra 
que presenti un seguit de motius pels 
quals creu que aquestes haurien de man-
tenir-se elevades o seguint el funciona-
ment actual. 

Recordem que el cas és a judici després 
que a principis d’any l’Ajuntament de 
Cerdanyola, després de mostrar des-
acord amb l’EMD per la gestió de les 
pilones, interposés una demanda a 
l’Entitat i, per tant, el cas ha passat a 
disposició judicial.

EL SERVEI DE MENjAR A DOMICILI ARRIBA A 
BELLATERRA A TRAVÉS DE «PIDEYCOME.COM» 
No cuinis demà el que pots 
demanar avui.

Article patrocinat per PideyCome.com

Els millors restaurants de Sant Cugat a 
casa teva, aquesta és la proposta que ofe-
reix l’empresa catalana PideyCome.com 
que des d’aquest mes d’abril inicia el seu 
servei pels veïns de Bellaterra. Si estàs 
cansat i no tens ganes de cuinar, la millor 
opció és demanar menjar a domicili a tra-
vés de la pàgina web www.pideycome.com.

Allà hi trobaràs més de 5.000 plats 
per escollir, cal tenir en compte 
que els restaurants poden arri-
bar als domicilis que es troben a 
una distància de fins a sis quilò-
metres del restaurant, per evi-
tar així que el menjar es pugui 
fer malbé. El servei PideyCome 
opera tots els dies de la setmana 
migdia i nit, oferint la més amplia ofer-
ta gastronòmica a domicili.

La facilitat en fer la comanda, és un 
altre dels atractius d’aquesta empresa, 
tan sols amb uns clics gaudiràs del millor 

servei a casa teva. PideyCome disposa 
d’una pàgina web interactiva on indicant 

el carrer on et trobes pots cercar 
els restaurants més propers que 

reparteixen en la teva zona.

El preu del transport depèn 
de la distància i del restaurant, 
en alguns casos el servei és 

totalment gratuït, a més per 
incentivar el servei a domicili des-

envolupen una sèrie d’ofertes com el 
10% de descompte en la teva primera 
comanda aplicant el codi WELCOME.

PideyCome és l’única empresa del mercat 
amb registre sanitari i geolocalització.

10 %
BENVINGUDA

CODI: WELCOME

dto
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S’APROXIMA EL DIA DE LA MARE
El dia de la mare està cada vegada més aprop, i us volem donar un 
parell de propostes per fer-lo més original.

Com cada any, volem celebrar el dia de la 
mare de la manera més original possible, 
per aquesta raó, des del Tot Bellaterra hem 
decidit deixar-vos un parell de propostes 
d’allò més originals, per a fer que aquest 
any el dia de la mare sigui especial i dife-
rent! Celebreu amb la família d’aquestes 
experiències especials

1. La Mar de nit
 Una experiència inoblidable que 

farà que gaudireu tu i la teva família d’una 
excursió nocturna de dues hores i mitja, a 
bord d’un veler per la costa Brava, amb una 
copa de cava a la mà.

2. Caixetes d’experiències
 Si no estàs segur del que li pots 

regalar a la teva mare, però el que saps 
segur és que vols una experiència que no 
oblidi, les caixetes d’experiències ( Wonder-

Creï un ambient únic al seu espai exterior amb la
  nostra exclusiva selecció de productes per a Jardí i

  Terrassa. Visiti el nostre Showroom

C/ Avinguda Rius i Taulet 29-31, local 3 Sant Cugat del Vallès
www.conillasexteriors.com     933.155.125

box, la vida és bella, SmartBox) us ofereixen 
un gran ventall d’opcions i destins.

3. Escapades familiars de cap de setmana
 Una opció molt recomanable, són 

les escapades de cap de setmana tota la 
família junta. Aquesta opció pot portar-vos 
a diferents destins i localitats, que de  ben 
segur la sorprendran. Nosaltres us deixem 3 
localitats meravelloses on poder anar:

 - Córdoba: Els preciosos carrers de 
la juderia, la mesquita, l’olor de Azahar, el 
mes de maig és el moment ideal per a visitar 
aquesta ciutat.

 - Banyoles (Girona): Un poble turís-
tic que es centra en el seu meravellós llac 
en el qual podreu gaudir de l’entorn i la 
naturalesa.

 - Elantxobe (Vizcaya): a 50 km de 
Bilbao, un petit poble pesquer ideal per des-
cansar. La seva distribució i la seva preciosa 
platja.
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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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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
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arrecades

anells 

plaques
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pulseres

Personalització
Cada client escull què vol i com ho 
vol, només així aconseguim que 
cada client se senti seva la seva joia

Rejuvenir materials i joies. 
De dues peces fer-ne una

Confeccionat al costat 
de casa

Creació de peces especials, 
medalles, detalls, plaques...tot fet a 

mà amb materials purs

Realitzem qualsevol tipus de joia, 
totalment personalitzada i garantint 
l’artesania de tots els processos

Un valor afegit únic i que aporta 
qualitat a cada peça

Creació artesanal

Arrecades, collarets, pulseres...

Restauració de joies antigues

Taller a Bellaterra

Records de per vida

www.mcasals.com
645 80 41 43 

facebook.com/mcasals.bcnTaller de Joieria Artesana
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LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG
Obra nueva

reformas integrales, fachadas, 
cubiertas, mantenimientos, 

pladur, pintura, electricidad y 
fontanería.

Joni Pérez  ·  SABADELL

93 729 54 18  -  615 20 52 27

PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar fotos, contacte i preu: j.bellaterra68@gmail.com

La Comissió d’Audiologia de la Societat 
Nacional d’Otorinolaringologia i Cap i 
Coll (SEORL-CC) ha alertat del perill que 
poden causar els auriculars i els sorolls 
per sobre dels 80 decibels (dB).

Tenint en compte que els que més uti-
litzen els auriculars són joves 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
ha xifrat en mil milions el número 
d’individus que podria tenir sordesa en 
un futur, si no comencen a prendre mesu-
res de precaució i prevenció oportunes, 
per evitar que els joves pateixin tras-
torns típics de persones de 60 anys a 40 
anys.

Els especialistes han especificat que el 
que fa més mal, no és només l’exposició 
prolongada de l’ús dels auriculars, sinó 
que és la intensitat en el que s’utilitza, 
és a dir el volum en què es posen la músi-
ca mentre fan les seves activitats.

Per això es recomana que no incremen-
tin el volum dels seus reproductors, és 

ELS AURICULARS ET PODRIEN DEIXAR SORD
Hi ha estudis que demostren que un ús inadequat o de mala 
qualitat poden perjudicar greument el sistema auditiu.

recomanable no escoltar la música a més 
de l’estàndard mínim de sortida 
automàtic, que sol ser menor de 85 dB i 
mai sobrepassar els 100dB. 

Així doncs seria prudent no utilitzar 
més de 8h els auriculars a més de 80dB, 
és a dir 40h setmanals. No hauríem de 
superar el 60% del volum dels aparells, 
per així prevenir l’aparició precoç de la 
pèrdua auditiva.

Us deixem una sèrie de consells per a 
cuidar la vostra audició:

- Evitar sorolls impulsius, ja siguin 
petards o martells pneumàtics.

- Utilitzar protectors auditius.

- Allunyar-se de les fonts de sorolls:  si 
vas de concert, per exemple, no posar-se 
al costat de l’altaveu seria el ideal.

- Disminuir el volum i el temps 
d’exposició.
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qUE NO T’ESTAfIN!
Consells per a detectar mòbils i altres dispositius electrònics 
falsificats.

Segurament molts de vosaltres ja heu vist 
més d’un cop copies o falsificacions de smar-
thphones a preus més que assequibles en com-
paració als reals. Inclòs, és probable que algu-
na vegada hagueu vist una ganga i heu dubtat 
si comprar-ho o no, per si resultava ser una 
còpia.

 
Avui en dia no només es falsifiquen telèfons, 

sinó que qualsevol tipus de dispositiu electrò-
nic pot ser víctima. Evitar que ens prenguin el 
pèl a vegades costa, però sempre podem 
seguir una sèrie de pautes que podran salvar-
nos d’un gran disgust.

Compres per Internet: s’ha d’anar amb 
compte i llegir bé les descripcions i les opi-
nions sobre els venedors.

Dubta de tot: No és gens senzill trobar grans 
preus en tendes de gran prestigi, a excepció 
d’ofertes puntuals, per tant si un preu és mas-
sa bo les nostres alarmes haurien de sonar. El 
millor és dubtar de tot per evitar espants.

¿què haig de fer si tinc dubtes de 
l’autenticitat d’un producte?

1. Mirar bé abans de comprar
Si la compra és en una botiga física: 

sol·licitarem les polítiques de prova, devolu-
cions i garanties, per mirar que compleixen la 
llei i això tenir la possibilitat de tornar el pro-
ducte si no et convenç. 

 
Si la compra és per Internet: podeu escriure 

al venedor amb els dubtes, mirar opinions 
d’altres usuaris i la descripció del producte.

2. Empaquetatge i manual de l’usuari
Òbviament si ja no està empaquetat com 

l’original, hem de dubtar. L’empaquetament 
de dispositius d’altes gammes sol protegir bé i 
tenir tots els accessoris ordenats i fitxats, a 
més a més, solen portar una guia per començar 
ràpidament o informació sobre la garantia.

3. Materials i acabats dels productes i 
hardware

És important revisar el disseny, els materials 
i els acabats dels accessoris, ja que aquests 
solen ser cuidats al mil·límetre. Segurament 
el disseny del dispositiu sigui idèntic a 
l’original però segurament la qualitat del 
material i els acabats no, el més probable i 
més fàcil de veure seria l’absència del logotip.

4. Números de sèrie
Cada dispositiu en té un, que és únic, per 

tant aquests números en un dispositiu fals no 
el tindran correcte.
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MAIG

CARAMELLES

TERTÚLIA FÒRUM BELLATERRA

2n APLEC I MOSTRA D’ENTITATS SANT PAU RIU-SEC

Organitza: Parròquia de la Santa Creu de Bellaterra
Col·laboradors: EMD, El Musical i Grup Escolta Bellaterra
Dies: 6 de maig

Lloc: CIM Bellaterra
Horari: 11.30h

Lloc: Recorregut des de la Plaça FGC fins l’Església
Horari: de 18.00h a 20:00h

Organitza: fòrum Bellaterra
Lloc: Centre Cívic
Dies: 18 de maig

Organitza: Amics de Sant Pau de Riu-sec
Lloc: Complex Sant Pau de Riu-sec; Sabadell Sud
Dies: 21 de maig
Horari: de 10 a 14h

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 5 min de Bellaterra

Encàrrecs Express
648.17.91.31

CREMA D’ALVOCAT I XOCOLATA

INGREDIENTS

• 1/2 magrana
• 4 cullerades de cacau en pols per a beguda
• 1,5 dl de crema
• 1 alvocat madur
• 1 culleradeta de suc de llimona
• 200gr de crema fresca

PREPARACIÓ:

 En aquest número us portem un postre molt especial i que ens ha cridat l’atenció. Per 
començar picarem la mitja magrana amb una cullera per separar i disparar les llavors. Per separat, 
barrejarem la crema fresca amb el cacau en pols. Un cop barrejat, s’ha de batre la crema fins a quedar 
a punt de neu, llavors l’apartem. 
 
 Amb l’alvocat el tallarem per la meitat, li treurem el nucli i el buidarem amb una cullera 
separant la polpa de la pell. Un cop extret tot l’alvocat, el ruixem amb el suc de llimona. En acabat, li 
afegim la crema fresca i amb una batedora de mà, el triturem fins a obtenir un puré ben finet. 

 Finalment, només quedarà barrejar el puré obtingut amb la crema amb cacau que hem 
reservat al principi i s’hi afegeix per sobre, una mica més de cacau en pols i llavors de la magrana. Ja 
estarà apunt per servir-ho. 

Bon profit!

Recepta extreta de: receptes.cat

936 743 081 

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

www.santcugatesports.com

GUIA COMERCIAL

El seu jardí es
mereix el millor
93 590 60 26

Francesc Vila, 15
Sant Cugat del Vallès

www.elia-grupo.com

Sant Cugat - 93.544.10.46
Terrassa - 93.731.28.03 -  93.780.59.27

Pintura para todo tipo de superfícies y 
estilos decorativos · Asesoramiento técnico
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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 Sant Quirze
Horari  
Cada dia de 7 a 24h

Farmàcia a Bellaterra    
Horari
9-13’30 i 16’30-20h

SERVEI MUNICIPAL CERDANYOLA -EMD
Atenció Ciutadana Cerdanyola
Ajuntament OAC
Ateneu
Arxiu Municipal
Urbanisme
Cultura

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

RadioTaxi del Vallès

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

93 721 07 83

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

93 580 27 27
93 729 07 07

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




