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La neu sembla que li ha agradat 
aparèixer enguany a cotes baixes, i a les 
portes de la primavera ha fet acta de 
presència en diverses vegades. Una 
primavera que arribarà, segons els 
experts, carregada de força i de 
problemes pels al·lèrgics al pol·len. Per 
la seva banda, Bellaterra segueix vivint 
immersa en una situació d’inseguretat 
ciutadana que no s’hi acaba de trobar 
remei. Els robatoris són freqüents i els 
veïnes i veïnes segueixen molt preocupats.
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L’EMD de Bellaterra va anunciar la set-
mana passada que ja té a punt el distin-
tiu de mobilitat per a tots aquells bella-
terrencs que passin per les oficines de 
l’EMD a fer el registre corresponen de 
matrícules. Es contempla que el distintiu 
s’enganxi a la cantonada superior del 
costat de l’acompanyant i permeti així 
un millor reconeixement dels cotxes dels 
veïns i veïnes. 

Recordem que la mesura impulsada per 
l’EMD té una doble funció. Per una ban-
da, una millora del control estadístic del 
trànsit que permeti desenvolupar un pla 
de mobilitat més efectiu i realista amb 
les necessitats del poble. Per altra ban-
da, la funció d’intentar augmentar la 
seguretat a Bellaterra després de les 
greus onades de robatoris. A la reunió de 
seguretat celebrada al novembre, l’EMD 
es va comprometre a tirar endavant 
l’elaboració d’aquests distintius per 

BELLATERRA JA TÉ PREPARAT EL DISTINTIU 
DE MOBILITAT
El distintiu és gratuit i per tots els cotxes dels veïns i veïnes de 
Bellaterra.

poder identificar més fàcilment els 
cotxes que pertanyen a Bellaterra davant 
de possibles sospites.

Així doncs, els bellaterrencs que ho 
vulguin, poden passar per les oficines de 
l’EMD i sol·licitar els distintius correspo-
nents segons el nombre de vehicles dels 
que disponguin al domicili i un cop hagin 
omplert els corresponents formulari. BOGUE

BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

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

93 589 26 01
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Les darreres setmanes s’han viscut a 
Bellaterra nous robatoris i la situació 
d’inseguretat que viuen els bellaterrencs 
és cada cop més greu. En un reportatge 
emès per Televisió de Catalunya, en el 
qual s’exposava els robatoris soferts per 
dues famílies del poble, s’evidenciava 
també la situació de descontentament 
que tenen els veïns i veïnes per la manca 
de solucions al problema que s’està 
demostrant des de l’Ajuntament de Cer-
danyola.

Recordem que la situació d’inseguretat 
fa mesos que dura i que a la tardor de 
l’any passat un grup de veïns van decidir 
unir-se i crear una Junta de Seguretat. 

“GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES
 
El dia 9 de Març, a les 19:30 de la tarda, va haver-hi la Junta de Veïns per presen-

tar a nova proposta de conveni de l’EMD de Bellaterra a la que vàrem assistir, 
lamentablement vaig veure mot poca gent, tot i que és una part important de veu-
re on van els nostres impostos. 

No entraré en detalls, per què el que jo volia era dir com em sentia després que 
el dia 6 de Març van entrar a casa meva a robar. Volia donar les gràcies en particu-
lar al Sr. Quim Oltra d’ERC per fer costat a Compromís per Cerdanyola al haver 
denunciat les pilones i al Sr. Jordi Macarulla del PDCAT per abstenir-se a la votació. 

Amb aquesta postura han fet que Bellaterra sigui, si més no, VEDA OBERTA PER ELS 
LLADRES. S’han fet baixar les pilones, s’han anul·lat les càmeres, ens heu donat 
alguna cosa a canvi? 

Volia donar les gràcies també a la Regidora de Relacions Institucionals amb Bella-
terra, la Sra. Laura Benseny de la que vam gaudir des de les 19:30 (inici del ple) 
fins a les 20:00 que es va excusar tot dient que tenia un sopar (¿?) 

Jo, que treballo a l’empresa privada i tinc les meves obligacions, no m’entra al 
cap que la persona responsable d’un “projecte” es disculpi i marxi a un altre acte 
que, de ben segur, serà més agradable a les orelles, que no pas sentir, segons qui-
nes coses. 

Es va limitar a llegir un full amb, el que, m’imagino han estat perdent el temps i 
donant llargues als habitants de Bellaterra. 

Vaig sentir la mateixa EMPATIA pels nostres problemes, com quan va venir la Regi-
dora de Seguretat, la Sra. Contxi Haro i vam quedar, amb un pam de nas, quan va 
marxar tot dient que se l’hi havia faltat al respecte, quan una veïna i va dir, que 
s’hauria de veure en el mateix tràngol. 

EXCUSES I MËS EXCUSES per no resoldre el gran problema de seguretat. 
Un altre cop GRÀCIES A Compromís. ERC I PDCAT per fer Bellaterra mes fàcil pels 

lladres. 

Jo us he increpat, en directe, excepte a COMPROMIS, que tenia el sopar.... Si en 
voleu parlar, estic a disposició, però m’imagino que fareu el de sempre “fugir 
d’estudi”.

Mai, mai, em podreu tornar els meus records, cadascuna de les joies (moltes fetes 
pel meu pare) els esdeveniments que envoltaven les peces i per aquest motiu us 
CULPO A TOTS ELS QUE ACCCIÓ INACCIÓ, vau fer que Bellaterra fos feble. 

Prou de DEMAGÒGIA. Poseu fil a l’agulla i feu que Bellaterra sigui segura. 

PILONES AMUNT I CÀMERES FUNCIONANT. DE FET VOLEM MÉS CÀMERES.

LA SITUACIÓ D’INSEGURETAT SEGUEIX 
CREIXENT A BELLATERRA
Els veïns i veïnes reclamen solucions després de nous episodis de 
robatoris al poble.

L’objectiu era organitzar-se i parlar amb 
l’EMD de Bellaterra i l’Ajuntament de 
Cerdanyola per trobar unes solucions que 
són imperatives pel benestar de tothom. 
D’una reunió amb ambdues administra-
cions celebrada al novembre, en van sor-
tir una sèrie de compromisos que de 
moment l’únic que ha sortit a la llum és 
el distintiu de mobilitat que ha fet 
l’EMD.

A continuació els mostrem, íntegra-
ment, la carta d’una veïna del poble que 
ha volgut manifestar el seu cas i que és 
un bon exemple de la situació que es viu 
al poble.

Tasta-la
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La carta que acaben de llegir, és un 
bon exemple del conjunt de sensacions 
que tenen els bellaterrencs respecte la 
seguretat al poble. A continuació inten-

tarem enumerar els principals focus del 
conflicte amb l’Ajuntament i sobre els 
quals els veïns reclamen solucions el 
més aviat possible:

Les Pilones d’Accés al Camí Antic

Fa més de 5 anys que l’EMD de Bellate-
rra va instal·lar unes pilones d’accés al 
camí antic de Sant Cugat per tal de 
regular el trànsit que en hores punta és 
molt elevat i la calçada no és l’adequada 
per al volum de vehicles, segons expli-
quen des de l’Entitat. L’Ajuntament de 
Cerdanyola però, després d’anys de fun-
cionament, va decidir denunciar i por-
tar a judici la col·locació de les pilones 
perquè quedaven fora de la competèn-
cia de l’EMD. A més, el jutge que porta 
el cas, va acceptar la petició de 
l’Ajuntament de mantenir-les baixades 
mentre duri el judici i no es dicti sen-
tència. A la zona, s’hi han enganxat car-
tells com aquest.

Les Càmeres de Trànsit

Després que les càmeres de trànsit 
instal·lades a Bellaterra fossin aprova-
des per Cerdanyola i la Generalitat, 
l’Ajuntament va decidir iniciar els trà-
mits de denúncia al·legant la falta d’un 
tràmit burocràtic per resoldre, mentre 
l’EMD defensa que tot està tramitat 
correctament. En relació a les càmeres, 
l’EMD ja ha manifestat en distintes oca-
sions que els Mossos d’Esquadra han 
requerit més d’una vintena de vegades 
les imatges de les càmeres per mirar de 
resoldre delictes ocorreguts a la zona 
del Vallès. A més, hem de recordar, que 
en la reunió de seguretat celebrada al 
novembre, un dels compromisos adqui-
rits per l’Ajuntament va ser desencallar 

el tema de les càmeres perquè pugués-
sin estar operatives i d’aquesta manera, 
fos una mesura més de seguretat per als 
veïns. D’això en fa 3 mesos i encara no 
s’ha fet res al respecte. 

L’Enllumenat del poble

Un altra de les coses de les quals es 
queixen els veïns. Fanals que no van, 
zones que no estan il·luminades o sim-
plement uns nivells de llum insuficients 
per a poder tenir visió dels carrers amb 
la seguretat que no hi ha perills a la vis-
ta. 

Més Presència Policial

En la proposta de nou conveni que va 
fer pública l’EMD de Bellaterra, una de 
les principals modificacions era 
l’obertura de 6 places noves de la poli-
cia local amb destinació preferent a 
Bellaterra. Com que la proposta no s’ha 
tirat endavant, no hi ha novetats al res-
pecte. 

La Reunió de Seguretat

Els compromisos adquirits en aquella 
reunió per l’Ajuntament de Cerdanyola 
encara no s’han complert i ja fa més de 
3 mesos. Es va comprometre a millorar 
l’enllumenat i il·luminació dels carrers, 
a instar als propietaris de terrenys en 
mal estat a arreglar-los per evitar ama-
gatalls, i mirar de fer els tràmits admi-
nistratius corresponents per habilitar 
l’ús de les càmeres per a la policia 
local.

NOTÍCIES
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PROBLEMES FINANCERS PEL CLUB BELLATERRA
L’Entitat esportiva no travessa un bon moment i es troba en una 
situació delicada.

El març va començar amb una trista 
notícia per Bellaterra. Jordi Martínez i 
Molinés, va morir a l’edat de 89 anys el 
dia 5 de març a Sabadell, localitat on 
residia actualment. Durant molts anys 
però, va viure a Bellaterra i a més, va 
ser el President del Club Bellaterra 
entre el 1995 i el 1999, una època de 
bonança i prosperitat per l’entitat 
socio-esportiva. Uns anys en els quals va 
demostrar el seu compromís amb el 
poble i la seva gent.

El Club Bellaterra es troba actualment 
en una situació complicada per proble-
mes de finançament. Les inversions de 
creixement de l’entitat socio-esportiva 
sembla que no han donat la rendibilitat 
esperada o que la gestió no ha estat la 
correcta i això ha provcat que acutal-
ment visqui una situació delicada finan-
cerament.

Recordem que el Club, una entitat pri-
vada, va viure una primera etapa, amb la 
presidència de Jordi Martínez, de 
bonança, en la qual era un club senzill, 
sense deutes, amb pocs serveis però que 
feia una bona funció social i esportiva. 
L’any 2001, després d’un canvi en la 

MOR JORDI MARTÍNEZ, EXPRESIDENT DEL CLUB 
BELLATERRA
Amics, familiars i coneguts van fer la cerimònia de comiat el 
passat 6 de març.

Els amics i familiars van realitzar una 
cerimònia de comiat el passat 6 de març 
a Sabadell, en homenatge al bellate-
rrenc. En pau descansi.

direcció del Club, amb Jordi Fau com a 
president, es va començar a contemplar 
tirar endavant amb un projecte de remo-
delació molt ambiciós. Les bases d’aquest 
projecte eren: la construcció d’uns locals 
per a llogar, ampliació dels serveis amb 
piscina interior climatitzada, tres pistes 
de tenis, una pista poliesportiva, un gim-
nàs i un local social. Les obres de tot ple-
gat van començar l’any 2006. 

El cert però, que malgrat que avui dia 
tots aquests locals estan llogats i han pas-
sat ja uns quants anys, sembla ser que el 
Club Bellaterra no acaba de ser rendible i 
es troba en un moment delicat. 
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Novament la neu com a protagonista. El 
passat 28 de febrer la neu va tornar a caure 
sobre carrers i taulades de Bellaterra. La 
precipitació que va caure durant la nit, 
matinada i bona part del matí, va deixar 
gruixos considerables tenint en compte que 
no és una zona on no és habitual que nevi. 

Com acostuma a passar últimament, neu a 
cotes baixes és sinònim de caos circulatori. 

LA NEU ARRIBA NOVAMENT A BELLATERRA
Nou episodi de neu que enblanquina el poble.

Carreteres com la C-25, la C-16 i trams de 
l’A2 es van veure afectats i es va prohibir la 
circulació de camions durant la nit i les pri-
meres hores del matí per tal d’evitar més 
col·lapse a les carreteres. Per sort, durant 
el matí van pujar ràpidament les tempera-
tures i va arribar la pluja que va fer tornar 
la situació de les carreteres a la normalitat 
a bona part del país.

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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GREU INCENDI AL PARC DE BOMBERS DE 
BELLATERRA SENSE VÍCTIMES

Impactants les imatges de l’incendi que 
va calcinar el passat 8 de març les depen-
dències del Parc de Bombers de Bellaterra. 
El foc es va originar passades les dues de la 
matinada per causes desconegudes i s’ha 
obert una investigació per determinar què 
o qui el va causar. El fet és que l’incendi es 
va mantenir actiu fins les 7h del matí, quan 
les 17 dotacions de bombers que s’hi van 
desplaçar van aconseguir extingir-lo. Mal-
grat la feina, els bombers no van poder evi-
tar que el sostre de l’última planta es des-
plomés a causa de la violència de les fla-
mes. 

La planta afectada, d’uns 450 metres 
quadrats, acollia les dependències dels 

Es calcina per complet la segona planta i el sostre cedeix.

grups operatius i de l’auditoria de serveis 
de Bombers de la Generalitat. Recordem a 
més, que aquesta planta de Bombers dóna 
servei a una zona molt extensa del Vallès i, 
en el moment de l’incendi, les dotacions 
principals disponibles estaven extingint un 
altre incendi.

Les circumstàncies de l’incident estan 
sota investigació també dels Mossos 
d’Esquadra. La violència de l’incendi, el 
moment i el lloc són diversos motius que 
han enrarit l’incident. Per sort, no van 
haver de lamentar-se víctimes i només es 
van produir danys materials i la crema de 
documentació relativa a la gestió diària del 
cos de Bombers de la Generalitat.
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Ref:  13384 - BELLATERRA - CAN LLOBET
EXCEPCIONAL TORRE EN BELLATERRA TODO EN PLANTA
Gran propiedad de 525m2 en terreno de 3000m2. Rodeada por fantásticos jardines y 
grandes zonas de césped natural. La casa está dividida en dos plantas, la principal con 
un luminoso recibidor, amplio salón comedor de 80m2, amplia cocina de 30m2, gran 
despensa, habitación de colada, baño de cortesía, despacho, y 4 grandes habitaciones 
dobles con baños independientes. La planta sótano consta de un amplio garaje para 5 
vehículos, almacén, habitación doble y baño. Cuenta con servicios de agua, electricidad, 
gas, sistema de climatización y  alarmas de seguridad. 

Precio: 1.350.000,00 €

Ref:  13423 - BELLATERRA - CENTRO-ESTACIÓN
Espectacular torre zona centre estación Bellaterra
Torre muy bien distribuida de 520 m2 construidos en un terreno de 1642 m2. En 
solo dos plantas se encuentran las estacias más importantes de la casa. En la planta 
baja encontramos gran salón comedor de 80 m2, cocina oficce de 30 m2, gran ter-
raza con salida a jardin y piscina, en esta misma planta encontramos habitación doble, 
baño y aseo cortesía. En la planta superior cuatro habitaciones dobles, una de ellas 
suitte y grandes terrazas. En la planta inferior parking para cuatro coches, bodega, sala 
de máquinas, sauna, jacuzzi. Armarios empotrados, calefacción a gas, suelos de gres, 
carpintería de aluminio, cristales dobles, persianas motorizadas y alarma de seguridad.

Precio: 990.000,00 €

Ref:  12808 - BELLATERRA - EL PEDREGAR
Impresionante torre. Gran calidad. Bellaterra
Gran torre. Superf. 750 m², en parcela de 1600 m²,   8 habitaciones, 2 despachos, 2 
salones de 33 y 60 m2 c/u. Estudio de 50 m2,  cocina de 25 m2. Pista de Squash, gran 
bodega, despensa, sala polivalente. Precioso jardín con piscina. Inmejorable distribu-
ción, muy comoda y funcional. Gran calidad de acabados y excelente construcción.

Precio: 1.800.000,00 €

C/ Villà, 6
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 90 15 20 
juan@finquesaparici.com
www.finquesaparicihumet.com

Ref:  22863 - BELLATERRA
Terreno en venta Bellaterra. Promotores
Solar de 24000 m² . Calificación urbanística 20A 11. Ideal promotor - constructor.

Precio: 2.500.000,00 €

MEDI AMBIENT

La forma tan curiosa dels flocs de neu 
respon a un cúmul de circumstàncies que 
ens vénen a demostrar lo meravellosa 
que és la natura. Per començar, és neces-
sari que la temperatura baixi fins a ser 
igual o inferior als 0º. Un cop es regis-
tren aquestes temperatures amb núvols 
de precipitació, s’ajunten amb la pols 
que hi ha a l’aire. La fusió d’aquestes 
tres condicions, fa que l’aigua amb la 
pols es congelin, convertint-se en un 
cristall de gel. 

A partir d’aquest cristall, es comencen 
a ramificar els 6 braços de l’estrella, tal 
com es pot observar a la imatge. Ara bé, 
per què fa exactament aquesta forma i 
gairebé sempre té 6 puntes? 

Per a respondre a la pregunta hem 
d’endinsar-nos una mica en el món dels 
elements químics. L’aigua està formada 
per dos elements, oxigen i hidrogen 
(H20), i la seva combinació, la manera 
com connecten aquests dos elements, és 

PER QUÈ LA NEU TÉ AQUESTA FORMA?
Intentarem explicar com es forma la protagonista meteorològica 
dels últims mesos a Catalunya.

la clau perquè els flocs de neu tinguin 
aquesta forma tan perfecte.

Molts també podem pensar per què és 
realment tan difícil veure flocs de neu 
com el de la imatge. La resposta és ben 
senzilla. La caiguda de flocs de neu mas-
siva genera que els flocs, al ser tots for-
mats per la mateixa composició, s’acabin 
enganxant els uns amb els altres, per 
això és difícil de trobar-ne 1 de sol. Igual 
passa quan cau calamarssa, una mescla 
entre flocs de neu i aigua que se li 
enganxa i s’acaba congelant. 
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NOTÍCIES

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

Segons uns informes elaborats per la Xar-
xa Aerobiològica de Catalunya es preveu 
que la primavera que acaba de començar 
serà força complicada per aquelles perso-
nes amb al·lèrgies al pol·len. L’única nota 
positiva per aquestes persones és que degut 
al temps de fred i als diferents temporals 
inesperats d’aquest mes de març, els pro-
cessos de pol·linització de les plantes 
començaran una mica més tard del que és 
habitual. Aquest fet però, ha de servir per 
posar mesures preventives per mirar 
d’aturar el màxim possible les reaccions 
al·lèrgiques que vinguin. 

El motiu dels alts nivells que s’esperen 
enguany recau en el temporal de pluja i 
neu durant el febrer i principis de març que 
ha regat amb abundància i arreu boscos, 
muntanyes i jardins. Aquesta aigua doncs, 
és una força de creixement per a flors i 
plantes que a la que augmentin les tempe-
ratures esclataran amb força. 

ES PRESENTA UNA PRIMAVERA COMPLICADA PELS 
AL·LÈRGICS
Es preveuen uns nivells de pol·len per sobre la mitjana.

L’estudi preveu que els usuaris que pati-
ran més aquesta primavera són aquells que 
tenen al·lèrgia espacial al pol·len del 
plàtan d’ombra o les gramínies. És per això 
que des del XAC es demana també a les 
administracions públiques que abans de 
plantar en llocs públics, s’informin bé sobre 
quin tipus de planta i pol·len produirà en 
aquesta època de l’any. Actualment a Cata-
lunya es contempla que hi ha un milió i mig 
de persones que pateixen alguna patologia 
al·lèrgica respiratòria.

Per últim, el XAC també ha aprofitat per 
fer un reclam de la falta d’especialistes 
al·lergòlegs dins el sistema de salut públic 
català, tenint en compte el creixement 
d’aquests darrers any de pacients afectats 
per aquest tipus de patologies. 

ESPECIAL NIT DE REIS

PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar info: 

j.bellaterra68@gmail.com
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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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Fem joies o records especials a mida.
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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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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
MCASALS
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ABRIL

CLUB DE LECTURA
“DESDE EL SILENCI” DE MARCELA CHINCHILLA

FÓRUM BELLATERRA
“EL SINTERITzAT A LES NOSTRES VIDES. TECNOLOGIA DELS MATERIALS”

ACTIVITATS DE SANT JORDI

Dia: 5 d’abril
Hora: 19h
Lloc: Sala Petita del Centre Cívic
Organitza: EMD

Dia: 19 d’abril
Lloc: Sala Gran Centre Cívic
Organitza: Fórum Bellaterra

Dia: 23 d’abril
Organitza: EMD
Activitats encara per determinar

10 de compres per sant quirze

de compres per sant quirze

10 de compres per sant quirze

de compres per sant quirze

A HÍPICA SANT QUIRZE 
ELS NENS 

PODRAN DISFRUTAR 
DE LA NATURA

ESCOLA D’EQUITACIÓ I PUPIL·LATGE
Masia Can Camps, S/N

 08192 Sant Quirze del Vallès

TLF. 607 848 314 - 610 209 393

admin@clubhipicasantquirze.com
www.clubhipicasantquirze.com
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Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

LA RECEPTA

BRANDADA DE BACALLÀ

INGREDIENTS

• 400g de lloc de bacallà dessalat
• 1 manat petit de ceba tendre
• 500ml de nata líquida
• 5 o 6 fulls de gelatina
• 5 alls
• Oli d’oliva verge
• Oli amb all i julivert
• Torradetes

Recepta extreta de: receptes.cat

4 racions

PREPARACIÓ:

Per començar es prepara el bacallà remullant-lo a l’aigua unes 24 hores. Hem de 
tenir en compte que durant aquest temps, l’aigua s’hauria de canviar unes 3 o 4 
vegades. Passades les 24 hores, es deixa sobre un paper de cuina perquè quedi ben 
eixut. Per començar es pelen els alls i es laminen, i les cebes es piquen molt fines. 
Per una banda es posa la gelatina amb aigua freda. 

En una cassola, s’hi escalfa oli d’oliva es comença a sofregir l’all i la ceba pica-
da. Foc baix durant 10 minuts. A continuació, es puja el foc i s’hi posa el bacallà i 
es cou durant 10-12 minuts més. Llavors es tira la nata liquida i es deixa bullir amb 
la nata uns 5 minuts. En acabat, s’hi afegeix la gelatina i es va remenant tots fins 
que es fongui. Quan es fon, es bat tot plegat i es deixa perquè es refredi tota una 
nit. Abans de servir el plat però, s’haurà de tornar a remenar perquè la textura 
quedi similar a la d’un paté. 

Lo ideal és servir la brandada amb unes torradetes i un toc d’oli, all i julivert.
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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

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

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

GUIA COMERCIAL

93 611 42 43
comercial@totbellaterra.com

Demana més informació

Vols aparèixer a la nostra  GUIA COMERCIAL?

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

936 743 081 

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

www.santcugatesports.com
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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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