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Enguany han vingut de la mà. El Sant 
Jordi ha arribat acompanyat de la 
primavera. Una estació que ens agrada, 
marcada per l’arribada del bon temps i 
un esclat de colors espectacular entre 
flors, plantes i arbres. Els dies 
s’allarguen oferint-nos la magnífica 
oportunitat als bellaterrencs de sortir al 
carrer i passejar per boscos i camins en 
ple esclat primaveral. Una experiència 
privilegiada que pocs pobles i ciutats 
dels voltants poden gaudir. Bona 
primavera a tothom!
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L’EMD PUJA LES PILONES DEL CAMÍ ANTIC

Des del 16 d’abril el Camí Antic de Sant 
Cugat ja torna a tenir les pilones en fun-
cionament. L’EMD de Bellaterra, després 
d’estudiar el cas amb detall i tenint en 
compte la urgència reclamada pels veïns 
i veïnes de posar més mesures de segure-
tat al poble, ha tornat a pujar les pilo-
nes. Per a poder fer-ho legalment, ja 
que el jutjat de Cerdanyola que porta el 
cas va imposar com a mesura cautelar 
durant el judici que les pilones estigues-
sin baixades, ha presentat un incident 
d’execució de sentència. En aquest 
document, els serveis jurídics de l’EMD 
de Bellaterra argumenten que l’aprovació 
i funcionament de les pilones neix d’un 
document aprovat l’any 2011, que va 
concórrer tots els processos legals i 
necessaris, i en canvi, la denúncia inter-
posada per l’Ajuntament de Cerdanyola 
es va fer sobre un acord de modificació 
de l’ordenança de l’any 2014. Per tant, 
la denúncia és sobre la modificació del 

Els serveis jurídics de l’entitat veuen legal que es tornin a activar.

2014 i no el document base de l’any 
2011.

Segons l’advocat de l’EMD, José Antoni 
Jiménez, “la mesura cautelar imposada 
pel jutge ve com a conseqüència i en el 
marc de la denúncia feta per 
l’Ajuntament contra un acord de l’any 
2014, quan en realitat, la instal·lació de 
les pilones obeeix a un acord de l’any 
2011. Aquest acord mai ha estat recorre-
gut per l’Ajuntament i és realment 
l’acord que va aprovar la instal·lació de 
les pilones”.

Recordem que l’EMD de Bellaterra ha 
defensat sempre que la instal·lació 
d’aquestes pilones pot donar resposta a 
dos grans problemes. Per una banda, 
incrementar la seguretat del poble, per-
què el Camí Antic de Sant Cugat no pugui 
ser una via fàcil i accessible d’escapament 
per a lladres que decideixen actuar a 

Bellaterra. I en segon lloc, és una mesu-
ra que ha de permetre pacificar el tràn-
sit de vehicles per aquesta via. Segons 
expliquen des de l’EMD, amb les pilones 
baixades, aquest carrer de Bellaterra es 
transforma en la drecera habitual de 
molts conductors com a punt d’enllaç 
entre la C-58 i l’AP7, i la calçada no està 
condicionada per absorbir aquests 
volums de trànsit.

 
Obres a la C-58

El col·lapse de trànsit que pateix 
diàriament la C-58 fa que molts conduc-
tors optin per passar per Bellaterra per 
anar a agafar l’AP7 abans de fer la cara-
vana diària a l’autopista del vallès. En 
aquest punt cal recordar que a l’octubre 
d’aquest 2018 haurien de concloure les 
obres que s’estan realitzant per ampliar 
dos carrils de la C-58 en l’últim tram en 

connexió amb la B-30, tal com vam publi-
car en el TOT nº 87, de desembre. Aques-
tes obres doncs, han de permetre i millo-
rar també la circulació interna de Bella-
terra, que avui dia encara es contempla 
com una drecera per a molts conductors 
en els seus desplaçaments diaris.

Segons dades oficials, la C-58 registra el 
pas diari i de mitjana, més de 160.000 
vehicles que entren i surten de Barcelo-
na, transformant-la en una de les vies 
d’accés principal a la capital de Catalun-
ya.
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93 589 26 01

L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA APROVA FER UN 
ESTUDI DE SEGURETAT A BELLATERRA

Esquerra Republicana de Catalunya va 
presentar 3 mocions a l’anterior ple 
municipal de Cerdanyola, una de les 
quals anava dirigida a qüestions de segu-
retat. El partit polític de Cerdanyola 
reclama que es convoqui la Junta de 
Seguretat Local i es facin estudis de 
seguretat per tal de tenir dades actuals 
de criminalitat. En la moció, es va fer un 
esment especial per a Bellaterra, per la 
seva situació geogràfica especial i les 
necessitats que requereix en aquesta 
matèria. 

La realització d’estudis d’aquestes 
dimensions pot allargar-se fins a 6 
mesos, i acabada una primera, es realit-
za un pla d’acció que normalment es 
desenvolupa per fases i fa que els termi-
nis d’implementació de les mesures 
requerides vagin a períodes superiors a 
l’any. 

La moció va ser presentada en ple municipal per ERC.

Recordem que la situació de seguretat 
és l’escull que més tensions genera ara 
mateix en les relacions entre Cerdanyola 
i Bellaterra. Els veïnes i veïnes del poble 
han manifestat en diverses ocasions la 
inseguretat que viuen a les seves llars 
mentre cada mes es registren robatoris a 
domicilis de Bellaterra. 

A més, la posició de l’Ajuntament de 
Cerdanyola amb les denúncies a les 
càmeres i les pilones del Camí Antic de 
Sant Cugat és incomprensible per part 
dels bellaterrencs, que demanen solu-
cions efectives i immediates. Les pilones 
i les càmeres podrien ser mesures per 
reduir aquesta onada de robatoris, però 
l’Ajuntament es manté lluny de canviar 
de posició i utilitzar-les per augmentar 
la seguretat al poble.
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Després d’un any i mig, en Mossèn Silvio ja 
no serà més rector de la parròquia de la Santa 
Creu de Bellaterra. Segons un comunicat emès 
per la mateixa parròquia, Silvio va rebre una 
petició per part d’autoritats eclesiàstiques 
suïsses, per a dur a terme una tasca de coordi-
nació de comunitats de fidels de parla hispana 
al mateix país helvètic. Així doncs, responent 
a la crida, el mateix Silvio va demanar la seva 
sortida als bisbat de Terrassa per a assolir 
aquesta nova tasca al país europeu. 

La darrera Missa portada a terme per Silvio 
va ser el passat diumenge 8 d’abril, amb la 
parròquia plena de gom a gom, i coincidint, 
segons el calendari catòlic, amb la festivitat 
de la Divina Misericòrdia. Actualment, i men-
tre el Bisbe de Terrassa no nomeni a un nou 
rector per a la Santa Creu de Bellaterra, el 
Mossèn Marc Aceituno i el Mossèn Pere Pardo, 
seran els encarregats i responsables de la 
parròquia, i per tant, de fer les misses dels 
diumenges i festivitats.

 
Durant aquest període en el qual no hi hagi 

una designació fixe, l’horari de les misses, 
segons informen des de la Parròquia, seran a 
les 13:15h.

NOTÍCIES

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 €

CANVI DE MOSSÈN A LA PARRÒQUIA DE LA 
SANTA CREU DE BELLATERRA
Mossèn Silvio marxa a Suïssa i Mossèn Aceituno, i Mossèn Pardo, 
agafen el relleu provisionalment. 

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

Barberà.
A 5 minuts de 

Bellaterra
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L’OBRA D’EMILI COLOM EXPOSADA AL MUSEU 
D’ART DE CERDANYOLA
L’exposició es titula ‘Emili Colom. Un taller escultòric a Bellaterra’. 

El passat 9 d’abril es va registrar un 
accident de trànsit al Camí Antic de 
Sant Cugat. Un cotxe que excedia els 
límits de velocitat, va sortir de la carre-
tera i va topar amb un poste de 
l’enllumenat. Per sort, els danys de 
l’accident només van ser materials.

 
Dies després, l’EMD de Bellaterra va 

pujar les pilones que controlen el tràn-
sit a la zona i a més, ha augmentat la 
senyalització per prevenir als conduc-
tors del perill de circular a gran veloci-
tat per aquell tram.

Durant dos mesos l’obra de l’Emili 
Colom (Barcelona, 1924 – Cerdanyola, 
2007), ha estat exposada al Museu d’Art 
de Cerdanyola amb una mostra seleccio-
nada de les millors escultures fetes per 
l’artista amb taller a Bellaterra. Guixos, 
terracotes, talles de fusta, bronze i 
pedres són els materials amb els quals al 
llarg de la seva llarga trajectòria, 
l’artista barceloní va caracteritzar les 
seves magnífiques escultures. Emmarcat 
dins la generació que va conduir una 
transició entre els postnoucentisme i la 
modernitat, les seves escultures giraven 
de la producció de retrats, escultures 
públiques i obres religioses. 

Des de ben jove, posant com a punt de 
partida els 19 anys, on va poder fer la 
seva primera exposició en un lloc privi-

NOU ACCIDENT DE TRÀNSIT AL CAMÍ ANTIC DE 
SANT CUGAT
Només es van registrar danys materials als vorals de la calçada.

legiat com el Palau de la Virreina, ha 
mantingut una trajectòria caracteritza-
da per la fidelitat al seu estil. Fins i tot 
en la seva època de jubilació, amb més 
presència a Bellaterra, i malgrat que 
l’art escultòric hagués evolucionat tant, 
l’Emili es mantingué fidel a la seva for-
ma de concebre l’art. Les seves obres 
religioses actualment es poden veure 
repartides en alguns dels temples més 
emblemàtics de Catalunya com la Cate-
dral de Barcelona, el monestir de Poblet 
o el de Montserrat, o el castell de Cardo-
na.

Per entendre la filosofia de l’artista 
amb taller a Bellaterra, tanquem amb 
una de les frases que millor la defineix: 
“L’art és notari de la història. És perso-
nal i intransferible i un horitzó sense fi.”
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Els Mossos d’Esquadra van entre un 
comunicat a mitjans d’abril en el que 
anunciaven la intervenció de 1778 plantes 
de marihuana a Bellaterra. L’operació 
policial va durar dos dies i es calcula que 
el valor de tot el material incautat esta-
ria al voltant dels 110.000. 

Segons les explicacions dels Mossos, fa 
temps van començar a tenir indicis que es 
podia estar cultivant aquesta planta en 
diverses cases de Bellaterra. Amb dife-
rents proves a les mans, els Mossos van 
acudir al jutjat de Cerdanyola perquè 
autoritzés un primer escorcoll. La casa 
comptava amb una infraestructura com-
pletament preparada pel cultiu de la 
planta. Ventiladors, inhibidors d’olor, 
termòstats, sistema de regadiu, aire 
acondicionat... tot alimentat a través 

ELS MOSSOS INTERVENEN PROP DE 2000 
PLANTES DE MARIHUANA A BELLATERRA
El valor de tot el material intervingut és superior als 100.000 
euros.

d’una connexió elèctrica fraudulent i 
molt perillosa segons fonts policials. En 
aquest primer escorcoll s’hi va detenir un 
veí de Mataró que es trobava a la casa 
quan els agents hi van entrar. 

Dos dies després i amb noves proves, 
van registrar una altra casa de Bellaterra 
que va resultar també una gran quantitat 
de plantes i també una infraestructura 
completament preparada. En aquest 
segon registre no hi va haver cap detin-
gut. 

A hores d’ara els Mossos encara no han 
donat per tancada la investigació i no 
descarten noves detencions. Mentres-
tant, les companyies elèctriques ja han 
reparat les connexions i restablert el ser-
vei a les cases afectades per aquest sub-
ministrament fraudulent.

NOTÍCIES
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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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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. 

SALUT

Mel
El fet de contenir pol·len en petites quan-

titats fa que l’organisme reaccioni menys 
durament quan aquesta substància apareix 
massivament. 

Menta
En infusió o inhalant l’oli essencial. Conté 

una substància que alleuja els esternuts i la 
secreció nasal.

-
Te verd 
Un dels seus components ajuda en la 

mateixa direcció que ho fa la menta. 

Llimona 
Un suc de llimona amb aigua cada matí, 

ajuda a enfortir el sistema immunològic i a 
més, és un líquid depuratiu excel·lent. 

Probiòtics 
Com per exemple el iogurt. Els probiòtics 

ajuden a equilibrar el sistema immunològic 
i creen una barrera antial·lèrgica. 

Tonyina
Un dels peixos amb una quantitat d’àcids 

greixosos omega3 considerable, i que aju-
den a pal·liar els símptomes de l’al·lèrgia 
primaveral.

REMEIS PER COMBATRE L’AL·LÈRGIA 
PRIMAVERAL
Ja ha arribat una primavera dura pels que pateixen les al·lèrgies 
i portem unes solucions naturals per tal de fer-la més passatgera. 

En l’anterior número del TOT Bellaterra 
fèiem menció als avisos de diferents instàn-
cies mèdiques que senyalen que la prima-
vera d’enguany serà força dura per a les 
persones que pateixen d’al·lèrgies relacio-

nades amb el pol·len i diferents substàncies 
que són típiques per l’època de l’any. Per 
tal de combatre-ho i ajudar una mica les 
persones que ho pateixen, portem una sèrie 
de remeis i aliments naturals. 
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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

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

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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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

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

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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MAIG

3R APLEC I MOSTRA D’ENTITATS DE SANT PAU RIU-SEC

TALLER GRATUÏT DE COMPOSTATGE

FÍSICA PER A NO FÍSICS

TERTÚLIA FòRUM BELLATERRA

Dia: 20 de maig
Hora: de 9.30 a 14.30h
Lloc: Centre Cívic Turó de Sant Pau

Dia: 23 de maig a les 19h
Dia: 30 de maig a les 11:30h
Lloc: Centre Cívic
Organitza: EMD Bellaterra

Dia: 8 de maig
Hora: de 19h a 21h
Lloc: Centre Cívic
Organitza: EMD Bellaterra

Dia: 17 de maig
Hora: de 20h a 21h
Lloc: Centre Cívic
Organitza: Fòrum Bellaterra10 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

CLUB DE LECTURA
Dia: 3 de maig
Hora: 19h
Lloc: Centre Cívic
Organitza: EMD Bellaterra
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Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

LA RECEPTA

COCA DE LLAVANERES

INGREDIENTS

• 2 plaques de pasta de full
• 3 clares d’ou
• 20g d’ametlla mòlta
• 500g de crema pastissera
• Un grapat de pinyons
• Sucre en pols
• Sal

Recepta de Jordi Garcia extreta de receptes.cat

4 racions

PREPARACIÓ:

Comencem per estirar una placa de pasta de full i amb un corró dels de tota la 
vida s’allisa fins a deixar-la ben fina. Després es posa la placa llisa en una safata i 
paper de forn. Amb una forquilla s’ha de punxar perquè es cogui bé un cop al forn. 
S’hi posa una capa de crema per sobre i s’intenta allisar uniformement la crema al 
màxim possible, procurant que no acabi d’arribar a les vores. 

Ara toca repetir el que hem fet amb la primera placa. S’allisa amb el corró fins  
a deixar-la ben fina, es punxa múltiples vegades amb la forquilla i es col·loca 
damunt de la crema pastissera. En acabat és important tallar les vores de les dues 
plaques perquè quedin ben rectes.

En acabat es munten les clares d’ou a punt de neu, afegint una mica de sal abans 
de muntar-les perquè sigui més fàcil. Un cop ja són a punt de neu, es posen per 
damunt la coca i s’allisa. Després s’hi posa l’ametlla mòlta per sobre, s’hi afegei-
xen els pinyons i sucre en pols. 

Amb tot això fet, només ens quedarà tancar les vores amb un ganivet mateix, 
fent pressió i ajuntant les dues plaques, i posar la coca al forn durant 30 minuts a 
200º aproximadament. Bon profit.
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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

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?

936 743 081 

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

www.santcugatesports.com

Av. Rafael de Casanova, 5 · Sabadell · 935 668 213
Ronda Països Catalans, 35 · Mataró · 937 551 011

www.portesiluro.com
www.salvaescalerasiluro.com

Tot en portes i automatismes | Seguretat i comoditat amb un sol dit | Cadires pujaescales i plataformes

Accessos automàtics
Construcció, instal·lació i automatització de tota mena d’accessos automàtics
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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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