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L’Abocador de Can Fatjó s’ha convertit en la  
preocupacio prioritària per els veïns de 
Bellaterra .
Gràcies a la gran mobilització ciutadana, 
Plataforma contra l’Abocador de Can Fatjó  i 
de la intervenció de l’Emd, aquest projecte 
ha donat un gran gir, i la mobilització social 
ha fet canviar postures polítiques que  ini-
cialment estaven clarament a favor.
Degut a la proximitat de les eleccions muni-
cipals, a la confusió, canvi d’opinions, tergi-
versació de la informació, volem mantenir-
nos al marge de les valoracions polítiques i  
us fem arribar la informació de forma clara i 
transparent  en els videos de la nostra web.

segueix-nos dia a dia a la 
nostra web
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Fa poc més de dos mesos que vàrem conèixer 
la intenció de la Generalitat i l’Ajuntament 
de Cerdanyola de construir un abocador 
d’escombraries al costat de Bellaterra, con-
cretament a l’argilera de l’empresa Almar al 
costat de l’autopista AP7. Un projecte inclòs 
en el Pla de sanejament aprovat per l’actual 
Gobern  (PSC-CIU) de l’Ajuntament de Cer-
danyola, que aportava 9 milions d’euros a 
Cerdanyola a canvi d’unes fortes pudors per 
Bellaterra. 

F. ORTIZ: PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
“la nostra posició i el nostre acord és fort ... Cerdanyola té 
la quota d’abocadors exhaurida totalment, ... per tant s’ha 
demanat a la Agencia Catalana de Residus de la Generalitat, 
que a Cerdanyola no hi contin per posar mes abocadors”

A. MORRAL: INICIATIVA ESQUERRA UNIDA
“La nostra posició és i segueix sent la que ha estat sempre, 
que aquest clot s’ha de restaurar degudament per poder-lo 
incorporar en el territori com un espai que està en el marc 
de la Via Verda i per tant la nostra proposta ha estat sempre 
i és per tant que aquesta restauració es faci amb terres i 
runes...”

A. ESCODA: CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
“aquest canvi de posicionament té raó de ser, el que va ser 
l’Elena fa 2 anys no és el que és avui, i qualsevol que visiti 
l’Elena avui s’adonarà que, una casa a 50 mts d’allà no hi 
podria ser... per tant aquesta es la posició de Ciu, es rotun-
da, és clara. no donarem en cap cas, ni ara, ni demà, ni  
mai, suport a que l’argilera almar es converteixi en un 
abocador de residus”

 M. BUENAÑO: PARTIT POPULAR 
“Aquí algú ha faltat a la veritat ... fa 4 0 5 mesos estava gai-
rebé tot enllestit... senyors, si això no ho haguessin denun-
ciat els veïns de Bellaterra, els veïns de Sant Cugat, dife-
rents partits polítics com Gent per Bellaterra, Esquerra 
Republicana i nosaltres mateixos el Partit Popular, això a 
data d’avui  possiblement ja estaria aprovat.”

R. ANDREU: PRESIDENT EMD, GENT PER BELLATERRA
“el primer de tot és celebrar l’acord a que s’ha arribat avui 
... L’aprovació, l’execució final del projecte depèn també 
de l’ajuntament per que per fer una abocador és necessita 
fer una canvi del Pla General Metropolità ... per tant l’acord 
al que hem arribat avui té un significat molt mes impor-
tant ... per que la competència de poder modificar el pla-
nejament és exclusiva de l’Ajuntament de Cerdanyola”.

l’aBocaDor Descartat Per unanimitat.

La Plataforma contra l’abocador de Can 
Fatjó ha realitzat durant aquests dos mesos 
una tasca de difusió i oposició al projecte 

el President de l’emD ramon 
andreu portava la noticia 
als mitjans de comunicació 
manifestant de forma con-
tundent l’oposició de Bella-
terra al projecte, l’adopció 
de mesures legals i el suport 
de l’emD a la recent creada 
Plataforma contra l’abocador 
de can Fatjó. 

Aquest text, que ja va ser aprovat a l’EMD 
Bellaterra amb l’abstenció d’ICV, finalment 
ha aconseguit per unanimitat de totes les 
formacions polítiques a l’Ajuntament de 
Cerdanyola. Aquesta unanimitat aconse-
guida fa impossible l’execució de 
l’abocador que necessita obligatòriament 
del suport polític municipal per un canvi de 
qualificació urbanística. Tal com va mani-
festar en roda de premsa la Regidora 
d’urbanisme de Cerdanyola Laura Martí-
nez, el projecte de l’abocador de Can 
Fatjó no és viable sense l’acció política de 
l’Ajuntament degut a la necessitat de rea-
litzar un canvi de qualificació urbanística 
dels terrenys d’Almar que només pot con-
cedir una majoria del Ple de l’Ajuntament 
de Cerdanyola.

“rebutjar l’abocament de 
qualsevol tipus de residu, 
especialment dels residus 
provinents d’ecoparcs, al 
Paratge de can Fatjó dels 
aurons degut a la seva 
proximitat a centres esco-
lars, centres esportius, 
hospitals, oficines, hotels i 
habitatges.”

que ha rebut el suport de la societat civil 
de Bellaterra, Cerdanyola i Sant Cugat 
influint de forma molt important en 
l’opinió de les diferents formacions políti-
ques.
El passat 31 de març el Partit Popular dona-
va entrada al Ple de l’Ajuntament de Cer-
danyola al text d’oposició de la Plataforma 
contra l’abocador de Can Fatjó perquè fos 
sotmès a votació.

Un llarg debat al Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola va treure a la llum moltes contradic-
cions, totes les formacions polítiques van dir que s’oposaven a l’Abocador de Can Fatjó 
malgrat que inicialment no era així. 
Destaquem alguns comentaris del debat:
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El govern de l’Emd de Bellaterra encarrega 
un estudi per desafectar la Via Interpolar.
Havent-se traspassat la competència de 
mobilitat a l’Emd de Bellaterra, l’equip de 
Gobern de Gent per Bellaterra ha encarregat 
un estudi de mobilitat a una empresa exter-
na per tal de justificar la desafectació de la 
reserva viaria de la Via Interpolar.
L’estudi un cop finalitzat s’incorporarà a 
l’expedient de desafectació que l’Emd de 
Bellaterra va obrir al departament 
d’Urbanisme a l’Ajuntament de Cerdanyola i 
es presentarà també oficialment al departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya per tal que sigui conve-
nientment valorat i es posi en marxa el pro-
cés de desafectació de la via interpolar i la 
construcció de la Via Verda del Vallès.
A dia d’avui hi ha una resolució del Parla-
ment aprovada per tots els partits a excep-
ció del PSC que diu que la reserva s’utilitzi 
exclusivament dins el terme municipal de 
Cerdanyola del Vallès, per fer-hi el Camí 
Verd. Hi ha un expedient obert a l’Ajuntament 

la emD Presentarà a l’ajuntament un estuDi Per 
iniciar la DesaFectació De l’autovia interPolar

de Cerdanyola per demanar la desafecta-
ció a la Generalitat i el Conseller Lluís 
Recoder diu que s’ha de revisar tot el pla 
d’infraestructures. L’any 2007 la Generali-
tat va fer un estudi informatiu i encara no 
ha sortit a la llum. Això fa que des de l’Emd 
s’intenti de nou mobilitzar el tema per que 
no s’allargui més aquest proces i es proce-
deixi definitivament a la desafectació de la 
Via Interpolar.

COMUNICAT PLATAFORMA

PLATAFORMA CONTRA L’ABOCADOR DE DEIXALLES A CAN FATJÓ DELS AURONS 

 

www.abocadorcanfatjo.cat 

ACLARACIÓ AL COMUNICAT  DE CiU “ATUREM L’ABOCADOR” 

Davant de la confusió creada pel comunicat de CiU sense signar repartit a les cases de Bellaterra 

el 3 d’abril i que alguns veïns han pensat que es tractava d’un comunicat de la Plataforma, volem 

aclarir els punts següents: 

- La Plataforma s’ha reunit amb els grups polítics de Cerdanyola i Sant Cugat i s’està reunint amb 

els grups polítics del Parlament de Catalunya. La resposta contundent de la ciutadania ha portat 

a que tots els partits polítics s’hagin posicionat en contra de l’abocador i a que els plens dels 

ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat hagin adoptat per unanimitat les mocions de rebuig a 

l’abocador presentades pel Partit Popular.  

- La Plataforma i CiU de Cerdanyola/Bellaterra es va reunir amb el Director de l’Agència de 

Residus de Catalunya (ARC). El director de l’ARC ens va dir que no existia cap sol·licitud per fer 

un abocador i ens va assegurar que a can Fatjó dels Aurons únicament s’estaven realitzant 

activitats extractives. Si bé el director de l’ARC  va admetre que no era possible construir un 

abocador sense el consens del territori i que Cerdanyola ja tenia la seva quota d’abocadors, 

també ens va assegurar que amb la tecnologia disponible avui en dia no hi hauria cap problema 

amb fer un abocador al costat de cases i escoles.  

- Posteriorment, l’Ajuntament de Cerdanyola va fer pública una carta de l’ARC (amb data 

d’octubre de 2010, o sigui signada pel Govern anterior) en què es constata que s’està tramitant 

l’autorització per a un abocador de residus i que aquest abocador és de gran interès per 

completar el sistema regional metropolità de gestió de residus.  La Plataforma i els plens de 

l’EMD de Bellaterra i de l’Ajuntament de Cerdanyola han demanat al Conseller Lluís Recoder 

que es pronunciï en relació a l’abocador, però fins ara no s’hi ha volgut manifestar.  

- La Plataforma, l’EMD de Bellaterra i altres entitats han presentat denúncies a l’Ajuntament de 

Cerdanyola i a la Generalitat perquè aturin unes obres que s’estan realitzant sense els permisos 

corresponents i que  incompleixen la normativa urbanística i mediambiental. El divendres de la 

setmana passada Puigfel S.A. va aturar les obres de forma voluntària davant la denúncia pública 

que el forat de 65 metres i amb un pendent superior a 45 graus s’està realitzant a menys de 20 

metres de la via del tren, comportant un risc d’esllavissada. 

- L’Ajuntament de Cerdanyola va denegar aquest mes de març la sol·licitud de compatibilitat 

urbanística per a l’abocador sol·licitada el juliol de 2010 per Puigfel S.A.  

- La Plataforma demana a CiU Cerdanyola/Bellaterra que faci les gestions necessàries perquè el 

Conseller Lluís Recoder reconegui públicament que Cerdanyola ja té la seva quota d’abocadors i 

que per tant el clot de Can Fatjó dels Aurons es restaurarà amb terres. 

La Plataforma està constituïda per veïns i entitats afectats pel projecte 

d’abocador i no s’identifica amb cap partit polític. No permetrem que els partits 

polítics facin un ús partidista de la Plataforma per a les seves campanyes 

electorals.  

A la nostra pàgina web podreu trobar més informació sobre tots aquests temes i, si encara no ho 

heu fet, us podreu adherir a la Plataforma. 

En el temps de preguntes dels ciutadans, la 
Presidenta de la plataforma Abocador Can 

Fatjó Tatiana Fernandez celebra la decisió 
i agraeix la feina feta al Partit Popular i al 
president de l’Emd Ramon Andreu. 

La representant de la Plataforma contra 
els abocadors de Cerdanyola, Rosa Guallar, 
contradeia al sr. Escoda, dient que la seva 
actitud de canvi de parer no ha estat 
democràtica com ell manifesta, sinó que 
ha fet patir la democràcia obligant a la 
societat a sortir al carrer i a mobilitzar-se 
contra aquest abocador.

Gairebé fora del debat, el Sr. Cayuela, 
regidor d'Iniciativa Esquerra Unida, va 
aclarir que el mes de novembre quan es 
planejava el pla de sanejament  de 
l'Ajuntament, Iniciativa va posar sobre la 
taula el possible abocador a Almar, la res-
posta de L'Alcaldessa Carme Conesa i de la 
portaveu de Ciu Consol Pla va ser que amb 
aquest tema no hi hauria cap problema.

NOTICIES
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El passat dia 5 de març va morir Maria Rosa 
Fàbregas, estimada i emblemàtica veïna.
El seu delicat estat que s’havia empobrit 
darrerament, feia preveure la propera fi d’una 
llarga existència passada majoritàriament a 
Bellaterra.
A Maria Rosa l’havia coneguda quan encara era 
una nena i passejava amb bicicleta per la 
baixada del carrer central o per la plaça de 
l’estació.
Era molt bonica! Ho va ésser sempre. De jove-
neta la recordo freqüentant la terrassa del 
Club, a la que solia anar acompanyada de les 
seves dues germanes i altres noies de la colò-
nia. Jo era un vailet que assistia en un segon 
pla a les trobades, prop del meu germà -força 
més gran que jo- que ja tenia protagonisme.
Promesa i més tard casada amb Frederic Roda 
-un altre il·lustre bellaterrenc- visqueren gai-
rebé sempre a la torre gran de l’avinguda 
Miquel Servet, encara sense asfalt i amb un 
gran pi al xamfrà (cal remarcar que el nom del 
famós metge, ni cap altre, figurava en aquella 
època en el nomenclàtor de la localitat).
L’any 1957, recent casats, l’Elisa i jo ens 
instal·larem a la casa en la que encara vivim 
davant mateix de la del Frederic i la Maria 
Rosa, que es convertirien així amb els nostres 
veïns amb els que establirem una autèntica 
amistat que hem mantingut sempre més.
En aquest transcurs han nascut els fills llurs 
que han crescut junts, compartint àdhuc 

recorDant a m. rosa FàBreGas i rovira

col·legi, l’escola Tagore, que fundà 
Maria Rosa i de la que tan bon profit 
n’han tret els alumnes que han tingut la 
sort de poder gaudir del seu innovador i 
ben orientat ensenyament.
El record de Maria Rosa perdurarà en la 
meva memòria i en la dels bellaterrencs 
que la conegueren. En el moment del 
seu comiat m’apareix la seva bella 
imatge en plenitud, passant per davant 
de casa un matí lluminós camí de 
l’escola, abillada amb un vestit groc -el 
seu color preferit- i portant al braç un 
ram preciós de gladiols vermells.

Santiago Vilapuig

concert De Primavera 
al turó De sant Pau
El Turó de Sant Pau va celebrar, el 27 de 
Març, la festa de la Primavera. 
La Coral del Turó va oferir un concert pri-
maveral amb el Centre Civic ple. Al finali-
tazar van gaudir d’un aperitiu.
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El proper 14 de maig a les 19,30h tindrà ini-
ci la XX Caminada popular BellaMontse .
Activitat del poble de Bellaterra, sempre 
oberta a nous participants, grans i petits, 
que vulguin viure la intensitat del camí cap 
a Montserrat sota la llum de la lluna.
Enguany abans d’iniciar la caminada tindrà 
lloc un petit acte per celebrar els 20 anys 
de tradició del Bellaterra-Montserrat, amb 
la col.locació a la Plaça de l’Esquirol d’una 
rajola commemorativa.
El recorregut és de 42 km i consta de 5 avi-
tuallaments: Matadepera, Rellinars, Vaca-
risses, Monistrol i Montserrat, a cada un 
dels quals cal signar a l’hora d’arribada i de 
sortida. Els avituallaments estan equipats 
amb entrepans, aigua, begudes energèti-
ques, caldo calent i material mèdic, però 
no us hi heu d’entretenir gaire si voleu arri-
bar a Montserrat a temps per la botifarrada 
que conclou la caminada! Els caminants 
reben una samarreta a la sortida de la 
caminada, juntament amb el tríptic que els 
farà de guia, tot i que els Caps del Geb for-
men part de la marxa.

La caminada està oberta a totes les edats, 
a tothom amb ganes de caminar i passar-ho 
bé i qui ho vulgui pot participar fent un sol 
tram o fins i tot incorporar-se a la marxa al 
darrer tram i pujada a Montserrat. També 
està oberta la col.laboració i participació 
als punts d’avituallament, intendència i 
suport logístic, cotxe escombra,... que 
juntament amb la CoPa (Comissió de Pares 
del Cau) ja s’estan organitzant i buscant 
espònsors per fer d’aquesta edició una 
gran Caminada.
Si esteu interessats us hi podeu pre-inscriu-
re enviant el vostre nom, edat i dni al nou 
mail del Bellaterra-Montserrat: bella-
montse2011@gmail.com, en el que també 
us respondran a qualsevol dubte o petició.
Animeu-vos a participar a la XX Caminada 
Popular Bellaterra-Montserrat!! 

el Grup escolta Bellaterra 
“cau” obra les inscripcions 
per la  20ª edició de la cami-
nada Popular Bellaterra-
montserrat.

oBertes les inscriPcions Per la 20ª eDició 
Del Bellaterra-montserrat

Perquè fem un escut?
El passat 6 de juliol amb la posta en marxa de 
l’EMD, Bellaterra deixàvem oficialment de ser 
un barri per convertir-nos en un poble i això té 
moltes implicacions, una de les quals és 
l’obligació, per llei, d’elaborar els nostres 
símbols oficials, l’escut i la bandera. Aquests 
símbols ens identifiquen oficialment com a 
poble i ens ajuden a situar Bellaterra en el 
mapa polític del Vallés.
Quin proces segueix?
El procés regulat per llei obliga a seguir la nor-
mativa heràldica, a fer una proposta basada 
en la nostra història i a aprovar-lo per l’EMD i 
per la Generalitat. Des de l’EMD però hem vol-
gut obrir un procés de participació per triar 
entre tots l’escut. Hem fet una consulta a la 
web i els principals mitjans locals per triar els 
elements més acceptats i posteriorment 4 dis-
senyadors de Bellaterra crearan voluntaria-

el nostre escut
un cop tancat el plaç de consulta ciu-
tadana per triar els components que 
formaran part de l’escut de Bellaterra, 
hem cregut necessari preguntat al 
sr. ramon andreu president de l’emd 
sobre la creació del mateix.

ment propostes que les podrem veure a 
la festa menor perquè entre tots triem 
per votació l’escut més representatiu. 
i la bandera?
Per llei, primer cal dissenyar i aprovar 
l’escut i després es fa la bandera.
Quin ha estat el resultat de la partici-
pació? 
Dels diferents elements proposats, 
l’esquirol i un pi o un roure han estat els 
elements més acceptats. Per tant les 
propostes que desenvoluparan els dis-
senyadors seran d’un escut amb un 
esquirol sol o un arbre sol o la combina-
ció de l’esquirol i un arbre. 
Qui ha participat del procés de creació 
de l’escut? 
Com a historiadors el Sr. Jordi Guiu i 
l’Ignasi Roda, com a dissenyadors el 
Gerard Duran i la Sandra M. Konrad i per 
parlar de l’equip d’heràldica, Ramon 
Rovira, Juan José Cortés i Jaume Pérez.
i un cop triat l’escut que cal fer? 
Per llei haurà d’estar presidint el Ple de 
l’EMD, per tant encarregarem una tela 
de qualitat on hi bordarem l’escut per 
penjar-lo a la capçalera de la taula de 
Plens de l’EMD. Aquest fet és més impor-
tant del que sembla, és un pas més en la 
nostra identitat. La imatge que projecta 
l’EMD és molt important sobretot de cara 
a les administracions que en alguns casos 
encara ens segueix veient com un barri 
amb una oficina municipal. La imatge del 
nostre escut és l’evidència de la existèn-
cia de l’ajuntament de l’EMD de Bellate-
rra i ens situa com a poble.

NOTICIES
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concert De Diana Baker
El Musical es convertí per unes hores en un 
Auditori excepcional, ple a vessar, on varem 
poder gaudir d’un recital de piano a càrrec de 
la Diana Baker. 
Baker es una  pianista Australiana guardonada 
amb el Prix Virtusité atorgat pel Conservatori 
de Ginebra, és també guanyadora del premi 
del concurs Internacional de Roma, medalla 
d’or al premi de música de cambra de “San 
Bartolomeo”. Va iniciar la seva carrera en soli-
tari enregistrant per a Ricordi, Cascavelle i 
Stradivarius.
El recital constà de quatre parts basades en peces de Frederic Chopin, Carlos Guastavino, 
Liszt Chumann i Schubert. 
Diana Baker que viu actualment a Catalunya, ha col.laborat amb el Musical en un Curs de 
piano per estudiants que ha contat amb el suport de l’Emd.

El Vermut Literari del mes de Març va contar amb la 
col·laboració de la Doctora Rosa Perez-Bibian, que va 
presentar dins d’un ambient familiar i molt agradable el 
seu nou llibre Método A.I.D.A. Un senzill programa per 
estar en el pes ideal, mantenir-nos en forma i eliminar la 
cel·lulitis sense esforç i amb alegria. El llibre també con-
té un plec de receptes molt interessants. Comença la 
operació biquini i cal estar en forma!
Podeu trobar-lo a la venda a Paper’s Bellaterra.

vermut literari

Mes de 150 veïns ja han recollit les seves targes de pas per 
les pilones que estan instal·lant al Camí Antic. 
Aquesta mesura es molt benvinguda per part dels veïns i 
molts d’ells ja han passat per les oficines de l’Emd per 
recollir-les. Tot i que està previst que les obres finalitzin 
en un parell de setmanes, aquests accés no es podrà uti-
litzar fins que no s’inauguri el tram  de connexió de la  
nova rotonda amb el polígon de Can Sant Joan. 

Les obres de la rotonda estan aparentment finalitzades però encara no s’ha recepcionat 
l’obra per part dels Ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. 
Des de l’Ajuntament no saben informar-nos encara d’una data aproximada.

tarGetes De Pas Per les Pilones

NOTICIES

El nou centre geriàtric CIM Bellaterra tindrà una faceta artís-
tica molt atractiva, perquè ha signat una col·laboració amb 
Georgette-Maja, una artista Suïssa establerta a Barcelona que 
exposarà la seva col.lecció de pintures per decorar el centre. 
La directora de la residència, Adara Blanco, ens ha explicat 
que aquesta iniciativa contribuirà a crear una llar acollidora 
per a la gent gran, i també es vol facilitar que el centre sigui 
un nou espai de relació i convivència amb la comunitat. 

la resiDÈncia cim Bellaterra s’omPle D’art

El passat 19 de Febrer es celebrà el primer Open de Dòmino a 
Bellaterra, organitzat per el Sr. Jordi Guiu i amb una participació 
de 18 parelles. El Club Bellaterra hi va contribuir amb 3 parelles: 
Genis Castaño, Manel Ferrer, Ramon Girbau, Victor Garriga, 
Manel Roig i Alfons Jorquera. Les instal·lacions del Club van servir 
per que els participants passessin un dia molt agradable. 

Primer oPen De Dòmino a Bellaterra

Els campions i guanyadors del Trofeu EMD van ser: Joan Goma i Jaume Ballester, de Vall-
doreix

El passat diumenge 27 de març, es 
va hissar la senyera a la plaça del 
Pi com a símbol nacional de Cata-
lunya, amb la presència de una 
60ª de Bellaterrencs.
Aquest acte és fruit de la petició 
oficial per part de les quatre asso-
ciacions de veïns de Bellaterra, la 
Unió de Veïns, el Turó de Sant Pau, 
Terranova i Can Domènec,  a l’EMD 
i posteriorment acceptada per 
unanimitat a l’últim Ple.
El president de l’EMD de Bellate-
rra, Ramon Andreu, va inaugurar 
amb un breu discurs la instal·lació 
de la senyera en l’altíssima asta 
blanca. En el seu discurs  va dema-
nar que la senyera “no sigui poli-
titzada , ni utilitzada con element 
divisor de la nostra societat sinó 

la Plaça Del Pi, comPta amB la PresÈncia De la senyera
com a símbol d’unió que  iden-
tifica a tots el catalans, on 
tenen cabuda totes les ideolo-
gies, pensaments i creences 
que conviuen actualment a 
Bellaterra i Catalunya.”. 
Va agrair també  el respecte i 
sensibilitat mostrat per els el 
membres de Bellaterra Deci-
deix  , promotors d’aquesta ini-
ciativa i que han manifestat 
reiteradament el seu recolza-
ment per fer d’aquest acte un  
homenatge al respecte i convi-
vència del poble català. Aques-
ta senyera també identifica 
Bellaterra com a poble, al igual 
que està present a molts pobles 
del Vallès , Sant Cugat, Saba-
dell, Cerdanyola etc...
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Recentment s’han pogut apreciar millores 
al Turó de Sant Pau, Bellaterra. Els veïns 
van fer algunes peticions a l’EMD de Bella-
terra i la regidora de Parcs i Jardins, 
Montse Muñoz, ha introduït alguns progres-
sos entre el quals, es troben:
El manteniment del camí per a vianants 
entre la Universitat Autònoma de Barcelo-
na i les cases.
La homogeneïtzació de la vegetació que 
evita el soroll de la carretera.
La poda d’arbustos i arbres que envaïen 
zones de pas.
La neteja i manteniment de la Plaça Major, 
zona esportiva i Centre Cívic.
El manteniment de la zona de barbacoa i 
altres zones del Turó.
Les millores a la carretera de dalt. Tot i 
que encara queden coses per fer, aquests 
canvis suposen un gran avenç si es compara 
amb l’estat de la zona anteriorment.

REPORTATGEREPORTATGE

L’Emd ha efectuat unes primeres actua-
cions de desbrossament i neteja de les 
zones i s’han col·locat papereres i pipi-can 
per que puguem gaudir-los tots plegats.
A Bellaterra hi ha 3 àrees infantils, la més 
coneguda potser és la de la Font de la 
Bonaigua, malgrat que és un parc molt 
antic i la font està deteriorada, és un bon 
lloc per anar en grup a berenar i passar la 
tarda. 

els Parcs De Bellaterra
El Parc de Pere Quart, és un petit racó 
d’esbarjo per als mes petits. Un lloc asso-
lellat i acompanyat d’un bonic passeig per 
estirar les cames. 

ja ha arribat la primavera i els 
nostres parcs i boscos comencen 
a pintar-se de colors i olors. 

I per acabar, al Turó de Sant Pau hi trobem 
un Parc infantil acompanyat d’una pista 
bàsquet i un camp de futbol per aquells 
mes inquiets que vulguin jugar a pilota. A 
pocs metres, el Cafè del Turó ideal per 
berenar, és obert els caps de setmana.





18 19JARDINERIA

el jardí d’abril

Garden center mas Duran
C/ Vila Romana, 8 Polígon Industrial Can Feu, 8192 Sant Quirze del Vallès
93 712 28 94 / 647 97 87 64 / 647 97 87 65
Itinerari recomanat:
Sortida St. Quirze centre, darrera de Barcelona Moda Centre

Amb la arribada del mes d’abril la feina al jar-
dí es multiplica. S’ha de revisar els temps de 
reg dels programadors especialment de les 
zones amb gespa i adequar la fercencia de rec.
Es el moment de abonar les gespes amb un bon 
adob, nosaltres recomanem el ABONO PARA 
CESPED DE MASSO, adob complexe per gespa 
de alliberació lenta. Abono compost NPK 
(nitrogen,fosfor,potassa) amb Urea formalde-
hids, Magnesi i sofre, amb un 33% de nitrogen 
de alliberació lenta que proporciona un crei-
xement ràpid i sostingut de la gespa durant un 
període de 4 a 5 mesos.
Es moment de sembrar i ressembrar gespes, 
escarifiqueu i punxeu-les, escolliu una tipus de 
gespa adient al us que li voleu donar i a la 
orientació que tingui, solellada o s’ombrejada, 
un cop escampada la llavor feu una passada de 
rasclet per tal de enterrar una mica les llavors 
i deprès acabeu de tapar amb el RECEBO PARA 
CESPED MASSO. Caveu be les paneres per plan-
tar la flor de temporada, es època de plantar 
petúnies, tagetes, begonies, impatiens, etc. 
Bon moment per plantar tot tipus de plantes 
aromàtiques, romaní, farigoles, lavandes, 
menta o de sembrar el julivert. Abans de plan-
tar feu aportacions de adob orgànic al terreny 
i remeneu fins que estigui ben incorporat.Per 
el que fa a la poda, podeu les hortènsies que 
ja comencen a brotar i els prunus dels que ja 
hem gaudit de la seva floració.També es podeu 
trasplantar les plantes de interior, traieu-les 
del test, retireu un terç de la terra i arrels i 
torneu a plantar amb terra nova.No oblideu de 
adobarles cada quinze dies.

GarDen center mas Duran recomana 
les tasques del jardí pel mes d’abril:El mes de Març començava amb mal peu 

pels Bellaterrencs. El Can Colapi passava 
per Fontetes i s’enduia un partit molt tra-
vat i amb poc joc per part dels dos equips. 
El partit acabava amb 0 a 1 pels de Terrassa 
en un match amb molt poca història.
A la següent setmana coincidint amb 
l’aturada de la lliga, el Bellaterra es va 
enfrontar en un amistós als Veterans de 
l’Europa al camp de l’Àliga. Victòria dels 
Bellaterrencs per 2 a 3 en un partit molt 
vistós i amb un Javi del Pozo esplèndid. Els 
locals s’avançaven al marcador , però el 
Bellaterra mostrava la seva millor cara 
davant un dels històrics del futbol català. 
Liderats per un extraordinari Javi del Pozo 
van donar la volta al marcador. L’empat  
gracies a un golàs del davanter verd i blanc 
amb un xut de falta directe que és colava 
per la mateixa escaire. El segon en una 
grandíssima jugada personal . L’Europa va 
empatar en una jugada que mostrava la 
categoria d’aquests jugadors, paret per la 
banda i centrada mesurada al cap del 
davanter que feia un gol propi d’un equip 
de categoria. Però a l’últim minut una 
bona jugada de Pablo la rematava Adri 
donant la victòria als Bellaterrencs. Aprofi-
tar per donar les gracies al Josep Diaz per 
donar-nos la oportunitat de disputar aquest 

PlaGa De lesions en un mes De març molt irreGular

ESPORTS

partit, va ser un autèntic plaer i una 
il•lusió molt gran per tots nosaltres.
A la setmana següent ens visitava el Mata-
depera. Gran partit el viscut a Fontetes 
d’aquells que fan afició. Partit d’anades i 
tornades amb gran futbol per moments del 
bellaterra. El Matadepera s’avançava al 
marcador a la primera meitat. Però a la 
segona meitat el Bellaterra va mostrar del 
que és capaç. Dos gols d’Arnau culminaven 
una remuntada en un ambient espectacu-
lar a Fontetes. 
A partir d’aquí el Bellaterra va caure en 
desgracia i una plaga de lesions van fer que 
a la setmana que bé, el Bellaterra hagués 
d’anar a disputar el partit al camp del 
Bonaire amb només 10 jugadors. EL Bonai-
re s’emportava el partit per 3 a 1 en un 
partit amb molts de coratge dels Bellate-
rrencs que van donar guerra fins al final 
tot-hi les adversitats, entre d’elles un arbi-
tratge del tot dubtós.

FutBol Bellaterra

L’Emd subvencionen els Campus de la Setmana 
Santa del Club Bellaterra del dia 18 al 21 d’abril.
Envoltats de natura, aire pur, una colla de coor-
dinadors i professionals gestionaran els dife-
rents tallers segons les edats dels nens. 
Per els mes petits P3, P4 i P5, hi haurà activitats 
diverses com dansa, natació, psicomotricitat, i 
fins i tot un taller d'anglès. 

l'emD suBvenciona els camPus De setmana santa Del cluB

Per els grans fins a 4º de primària les activitats principals son esportives, jocs tradicionals 
i de grup. També faran anglès dins d'un taller de manualitats.
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inGreDientes (4 pax):
 -2 fresas
 -7 cl de licor de crema catalana
 -4 bolas de helado de crema catalana
 -Espuma de crema catalana:  
  -280 cl de nata
  -120 cl de leche
  -50 gr de azúcar
  -50 grs de yema
  -1 rama de canela
  -piel de limón y naranja  
 
 -1 sifón y 2 cargas

esPuma De crema catalana carameliZaDa con Fresas

ELABORACION:
Preparamos la crema catalana: en un cazo añadimos la nata, la leche, la canela y las pie-
les de limón y naranja. Ponemos ha cocer hasta que empiece ha hervir, retiramos y tapa-
mos dejando enfriar. En un bol mezclamos el azúcar y la yema, batimos y añadimos a la 
mezcla anterior una vez fría. Ponemos todo a fuego lento mezclando sin parar hasta que 
se nos vaya cuajando. Enfriamos y ponemos en el sifón poniéndole 2 cargas de gas. Reser-
vamos.
En una copa de coctel añadimos las fresas a trozos, el licor de crema catalana y una bola 
de helado de crema catalana. Agitamos el sifón y añadimos la crema por encima del hela-
do. Añadimos un poquito de azúcar y quemamos con un soplete.
Podemos decorar con una ramita de menta.

recepta cortesia del restaurant in sant cugat
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La malaltia de Parkinson és el segon tras-
torn neurodegeneratiu més freqüent al 
món, i pot afecta a individus de qualsevol 
edat, sent més freqüent en persones 
majors de 60 anys, encara que un nombre 
important es veuen afectades entre els 35 
i 40 anys d’edat. Els símptomes més evi-
dents de la malaltia són la lentitud en els 
moviments,els trastorns del la postura y el 
equilibri, la rigidesa i el tremolor, encara 
que en un inici pot presentar-se amb símp-
tomes no motors com la disminució de 
l’agilitat mental, la depressió, els tras-
torns del son, la perduda de l’olfacte, etc.
És important anar al neuròleg davant una 
lleugera sospita de malaltia de Parkinson 
per poder sotmetre a l’afectat a un tracta-
ment inicial, que ralenteixi la malaltia, 
millori la seva qualitat de vida i li permeti 
continuar amb les seves activitats diàries.
Amb motiu del Dia Mundial del Parkinson 
l’Associació Parkinson Cerdanyola-Ripollet 
celebra amb una jornada festiva de sensi-
bilització i informació quest dia tan signifi-
catiu. L’acte se celebrarà en la Plaça de 
L’Abat Oliba de Cerdanyola el diumenge 10 
d’abril.
Amenitzaran l’acte l’actuació de la Casa 
d’Aragó de Cerdanyola, la Coral Rondalla 
del Esplai “La Caixa”, així com les danses 
de la Casa d’Andalusia de Cerdanyola. Una 
animada jornada que s’iniciarà a les 11 del 
matí i a la qual el president de l’associació 
de Párkinson Josep Senra, convida a parti-
cipar a tots els ciutadans. S’habilitarà un 

stand informatiu tot aquell que desitgi 
informació sobre la malaltia. 
Parkinson Cerdanyola-Ripollet té la seva 
seu social en l’Avinguda de la Creu Roja 17 
de Cerdanyola, és una entitat molt activa, 
un exemple de treball ben fet i un punt de 
referència per a tots els afectats. 
L’Associació ofereix diàriament teràpies 
com la logopèdia, la fisioteràpia, la psico-
teràpia i art-teràpia amb professionals 
especialitzats en la malaltia, així com ses-
sions de relaxació i massatge. A més pro-
mou conferències amb professionals de 
primera línia perquè els interessats puguin 
estar al dia de les últimes novetats sobre la 
malaltia. 
Un altre dels plats forts de l’associació són 
les activitats lúdiques que promouen per 
motivar als afectats i els seus familiars.

Per mes informació sobre la malaltia:
http://parkinsonteam.blogspot.com/
Per Sonia Delgado
Infermera experta en la malaltia de Parkin-
son

Xv Dia munDial Del Parkinson a cerDanyola
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jam session 
al Musicalm, a les 21,30h

Futbol - Bellaterra Fc vs assoc. cat. l’amistat 

termini d’inscripció a les proves d’accés a Grau Professional

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

Futbol - juventud 25 septiembre vs Bellaterra 

mostra de composició a càrrec dels alumnes del musical
al Musical, a les 18,30 hr.

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

Futbol - Bellaterra Fc vs les Fonts

campus setmana santa al club

sant jordi
Roses i llibres a la plaça del Pi

recital de violí a càrrec D’Heriberto Fonseca junior
Al Musical, a les 20,00hr.

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

aGenDa aBril
01/ABRIL

03/ABRIL

DEL 04 AL 
15/ABRIL

08/ABRIL

10/ABRIL

12/ABRIL

17/ABRIL

15/ABRIL

DEL 18 AL
21/ABRIL

23/ABRIL

29/ABRIL

29/ABRIL
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RESTAURANTS
Blanc 93 692 20 95 
Cafè del Turó 93 692 71 73
Can Edo 93 580 66 60
Can Lambert 93 592 99 47
El Club 93 592 97 52
El Galliner 93 580 64 27
El Pedregar 93 691 70 02
El Revolt 93 580 33 40
Hostal Sant Pancraç 93 692 20 50
Marcs 93 580 85 31

COMERÇOS BELLATERRA
Benzinera Repsol 93 580 15 84
Crousehouse Bellaterra 93 586 50 72
Estètica Pepa Rosell 617 37 57 65
Forn Il Fornaio 93 592 16 00
AXIS Gestió Immobiliària 93 725 44 33
Mira que Guau 93 580 4709
Moda Camden (UAB) 93 591 02 66
Paper’s 93 592 10 93
Supermercat  Condis 93 586 46 07
Taller de Viatges 93 592 99 36

TRANSPORT

GuÍa comercial Bellaterra
Axis Gestió Inmobiliaria

Estètica Pepa Rosell

Miraqueguau

Taller de Viatjes

Paper's

Moda Camden Uab

Optica Universitaria Uab

93 725 44 33

617 37 57 65

93 580 47 09

93 592 99 36

93 592 10 93

93 591 02 66

93 594 01 72

restaurants
Marcs

Hostal Sant Pancràs

Can Edo

Can Lambert

Bar  D’Klap

93 580 85 31
93 692 20 54
93 580 66 60
93 592 99 47
93 592 97 52

93 580 85 31

93 692 20 54

93 580 66 60

93 592 99 47

93 592 97 52
TELÈFONS D’INTERÈS

Emergències                     112

Ambulàncies Emergències    061

Bombers                   112

Policia Local                      092 93 691 20 00
Mossos d’esquadra             112 93 592 47 00
Policia Nacional                1091 93 594 24 80
Ambulàncies 93 712 03 03
Ambulància Creu Roja 93 580 33 33
Dones en Situació de Violència 900 900 120

Aigües Cassa - Avaries   385 878 009
902 290 280

Fecsa Endesa 900 770 077
900 858 785

Gas Natural 900 750 750 
902 200 850

Butà   001 001 109
93 725 62 77

Correus UAB 93 581 14 06
Parròquia de la Santa Creu 93 692 09 71
Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus 93 580 67 00 

93 727 92 92
FF CC 93 205 15 15
Renfe 902 320 320 

93 691 88 69
Taxi Cerdanyola 93 691 76 00
Taxi Mercedes 93 307 07 07
Taxi Honrubia 639 721 111
Fono Taxi del Vallès 93 300 11 00
Taxi Sant Cugat 93 589 44 22
Aeroport  Aena 902  404 704

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera 93 580 63 63
Cita prèvia Atenció Primària 93 728 44 44
CAP Canaletes 93 591 07 40
Cap Fontetes 93 594 44 70
Alcohòlics Anònims 93 317 77 77
Centre Salud  Mental 93 580 96 77
Creu  Roja 93 691 61 61
Programa d’Atenció a la Dona 93 594 21 99
Ass. E. contra el Càncer 93 414 25 25
Hospital Parc Taulí 93 723 10 10
Hospital General de Catalunya 902 533 333

FARMÀCIA
Farmàcia de Bellaterra   93 691 46 55
Horari  9-13’30 i 16’30-20 hr
Cap de setmana 11-14 hr
Farmàcia de l’Autònoma 93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Escola Bressol Gespa UAB 93 581 19 74
Escola Ramon Fuster 93 586 41 06
La Llar d’en Pitus 93 594 00 71
CEIP Escola Bellaterra 93 581 15 83
IES Pere Calders 93 580 14 77
Escola Walforf-Steiner “El Til.ler” 93 592 97 95
La Vall 93 580 37 37
El Musical 93 580 42 46
El Club 93 580 25 42
SAF 93 581 19 34

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola 010
Ajuntament OAC 93 580 88 88
Ateneu ext 870
Arxiu Municipal ext 164
Urbanisme 93 591 41 22
Cultura 93 591 41 33
Universitat Autònoma UAB 93 581 10 00

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà 93 518 18 30
Plaça Maragall, 4 
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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
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30 SERVEIS

TELÈFONS D’INTERÈS

Emergències                     112

Ambulàncies Emergències    061

Bombers                   112

Policia Local                      092 93 691 20 00
Mossos d’esquadra             112 93 592 47 00
Policia Nacional                1091 93 594 24 80
Ambulàncies 93 712 03 03
Ambulància Creu Roja 93 580 33 33
Dones en Situació de Violència 900 900 120

Aigües Cassa - Avaries   385 878 009
902 290 280

Fecsa Endesa 900 770 077
900 858 785

Gas Natural 900 750 750 
902 200 850

Butà   001 001 109
93 725 62 77

Correus UAB 93 581 14 06
Parròquia de la Santa Creu 93 692 09 71
Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus 93 580 67 00 

93 727 92 92
FF CC 93 205 15 15
Renfe 902 320 320 

93 691 88 69
Taxi Cerdanyola 93 691 76 00
Taxi Mercedes 93 307 07 07
Taxi Honrubia 639 721 111
Fono Taxi del Vallès 93 300 11 00
Taxi Sant Cugat 93 589 44 22
Aeroport  Aena 902  404 704

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera 93 580 63 63
Cita prèvia Atenció Primària 93 728 44 44
CAP Canaletes 93 591 07 40
Cap Fontetes 93 594 44 70
Alcohòlics Anònims 93 317 77 77
Centre Salud  Mental 93 580 96 77
Creu  Roja 93 691 61 61
Programa d’Atenció a la Dona 93 594 21 99
Ass. E. contra el Càncer 93 414 25 25
Hospital Parc Taulí 93 723 10 10
Hospital General de Catalunya 902 533 333

FARMÀCIA
Farmàcia de Bellaterra   93 691 46 55
Horari  9-13’30 i 16’30-20 hr
Cap de setmana 11-14 hr
Farmàcia de l’Autònoma 93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Escola Bressol Gespa UAB 93 581 19 74
Escola Ramon Fuster 93 586 41 06
La Llar d’en Pitus 93 594 00 71
CEIP Escola Bellaterra 93 581 15 83
IES Pere Calders 93 580 14 77
Escola Walforf-Steiner “El Til.ler” 93 592 97 95
La Vall 93 580 37 37
El Musical 93 580 42 46
El Club 93 580 25 42
SAF 93 581 19 34

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola 010
Ajuntament OAC 93 580 88 88
Ateneu ext 870
Arxiu Municipal ext 164
Urbanisme 93 591 41 22
Cultura 93 591 41 33
Universitat Autònoma UAB 93 581 10 00

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà 93 518 18 30
Plaça Maragall, 4 
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