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Sense avís, l’estiu s’ha plantat a les 
nostres portes. Enguany, la meteorologia 
i el calendari sembla que s’han posat 
d’acord i les altes temperatures han 
arribat justament amb el solstici. Enrera 
queda una primavera plujosa que ha 
ajudat a disminuïr el risc d’incendis a 
Bellaterra i els seus voltants. Malgrat 
això, cal tenir molta precaució. Per altra 
banda seguim tenint notícies sobre el 
Club Bellaterra, i les primeres 
informacions sobre la Festa Major 
d’enguany!
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La subhasta del Club Bellaterra ha que-
dat deserta. Després d’esgotar-se el perío-
de corresponent per presentar una oferta 
no s’ha trobat cap comprador i el Club ha 
passat a ser propietat de Caixa Bank, 
l’entitat bancària que va executar el prés-
tec per poder fer les obres del nou projec-
te. 

Aquesta circumstància ha generat, 
automàticament, que tots aquells socis i 
propietaris del Club hagin perdut aquella 
part del patrimoni que els corresponia. 

Fent una retrospectiva, hem de recordar 
que el Club va néixer l’any 1934 per inicia-
tiva d’un conjunt de veïns i veïnes. Moguts 
per la idea de fer una pista de tennis per 
als bellaterrencs, van iniciar una sèrie de 
reunions amb Fomento de la Vivienda 
Popular. Aquesta entitat urbanitzadora era 
la propietària d’uns terrenys a Bellaterra. 
Fomento, després d’escoltar la proposta 
del grup de veïns, va decidir cedir aquells 

LA SUBHASTA DEL CLUB BELLATERRA QUEDA 
DESERTA
Els socis i propietaris perden el seu patrimoni i el futur del 
Club queda a l’aire.

terrenys. Va ser just en aquell moment 
quan va resultar néixer la primera entitat 
que es va crear a Bellaterra, l’Sport Club 
Bella-Terra. En el primer any de vida 
l’entitat va aconseguir 40 socis, que paga-
ven una quota  anual de 15 pessetes. No va 
ser fins a l’any següent però, el  1935, 
quan es va signar el contracte oficial de 
cessió dels terrenys en el qual, Fomento 
de la Vivenda Popular, d’entre altres 
coses, va voler deixar clar que la cessió 
dels terrenys era per a fer-ne un ús exclu-
sivament esportiu: “Fomento de la Vivien-
da Popular concedeix gratuïtament a Sport 
Club Bella-Terra la utilització per a desti-
nar-ho exclusivament a camps d’esports”.

Amb el pas dels anys i l’èxit de la inicia-
tiva, aquell projecte de la pista de tennis 
va anar creixent i es van fer més 
instal·lacions i tot plegat va anar adquirint 
un caràcter esportiu, social i cultural molt 
important per Bellaterra. No va ser fins a 
mitjans dels anys noranta però, quan el 

contracte de cessió es va  transformar en 
una venda oficial dels terrenys al Club pel 
simbòlic preu d’una pesseta. Va ser llavors 
quan tots els terrenys i les instal·lacions 
van passar a ser propietat del Club Bella-
terra i, per tant, de tots els seus socis.

Incertesa amb el futur del Club

A banda de les pèrdues que suposa pels 
veïns i veïnes de Bellaterra copropietaris 
del Club, a partir d’ara, amb el Club en 
mans de Caixa Bank, s’obre una etapa de 
total incertesa. En l’últim comunicat, 
exmembres de la Junta asseguraven estar 
negociant amb el banc per mirar 
d’assegurar la continuïtat del Club, però 
la situació és de màxima incertesa.

Així doncs, caldrà esperar per veure com 
es desenvolupa la situació i veurem si el 
Club Bellaterra seguirà amb la seva activi-
tat i podrà recuperar aquell caràcter aglu-
tinador, social i cultural proper als bella-

terrencs que va representar durant molts 
anys. 

A banda d’això, i després del ressò que ha 
generat la notícia en diferents mitjans i per 
esclarir una de les informacions publicades 
en el nº 92 del TOTBellaterra, volem apun-
tar que l’article feia referència a la Junta 
que l’any 2006 encapçalava el disseny i ela-
boració del projecte. En aquell moment, la 
junta estava encapçalada per Jordi Fau, 
membre que actualment encara es manté 
en la presidència; Àlvar Roda a la vicepresi-
dència; Miquel Sirera com a tresorer; Marco 
Rossines com a secretari; i com a consellers 
de la Junta hi havia, Jordi Tardós, Montse-
rrat Corominas, Josepa Rossell, Josepa Ale-
many, Josep Riart, Carles Rio i Jordi Armen-
gol. Recentment, diferents membres 
d’aquesta junta que va tirar endavant amb 
el projecte han deixat els seus càrrecs. 
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L’AJUNTAMENT PROPOSA POSAR RADARS AL 
CAMÍ ANTIC PER PACIFICAR EL TRÀNSIT

ANDREU DEMANA A L’AJUNTAMENT UN CANVI 
D’ACTITUD VERS BELLATERRA

L’Ajuntament de Cerdanyola va llençar 
a finals de maig una proposta a l’EMD de 
Bellaterra per tal de pacificar el trànsit 
del Camí Antic de Sant Cugat. Després 
de mostrar en reiterades ocasions el seu 
rebuig a l’ús de les pilones, les quals 
estan inhabilitades per una denúncia 
interposada pel propi Ajuntament, ara 
ha elaborat un primer esbós de proposta 
per tal de pacificar la circulació de 
vehicles en aquest carrer. 

Les principals mesures que proposa 
l’Ajuntament són limitar la circulació 
de vehicles de més de 3500kg en el dos 
sentits de la marxa; controlar la veloci-
tat amb radars fixes per punts o per 
trams, també en els dos sentits; i esta-
blir com a “Zona 30” alguns carrers més 
de Bellaterra, aquelles que són més 
urbanes i tenen més trànsit de vianants. 

En l’última sessió plenària a 
l’Ajuntament, el mateix president de 

El president de l’EMD de Bellaterra, 
Ramon Andreu, va reclamar en el darrer 
ple de l’Ajuntament de Cerdanyola un 
canvi en l’actitud vers Bellaterra per 
part del consistori. Andreu va manifestar 
que l’Ajuntament viu instaurat en el no 
sistemàtic respecte qualsevol proposta o 
petició que arriba des de Bellaterra. 
Durant la seva intervenció, el president 
de l’EMD va anar esmentant tots els 
casos que han topat amb la negativa de 
l’Ajuntament en els darrers anys. 

Andreu va començar remetent-se a la 
consulta participativa que es va celebrar 
l’any 2015 i en la qual els bellaterrencs, 
amb una participació superior al 50%, 
van decidir amb un 94% a favor que 
volien esdevenir un municipi indepen-
dent. L’Ajuntament no va acceptar els 
resultats de la consulta al·legant que el 
nou govern dirigit per Escolà, seria 
millor per Bellaterra i hi actuaria, cosa 
que segons Andreu, no ha succeït. 

La proposta de pacificació inclou altres mesures que l’EMD es va 
comprometre a estudiar.

El president de l’EMD va enviar un prec al govern de Cerdanyola 
perquè surti del no sistemàtic i retiri les denúncies.

l’EMD, Ramon Andreu, es va comprome-
tre a estudiar la proposta presentada 
tot i expressar que el més lògic seria 
retirar la denúncia interposada per les 
pilones i tornar a habilitar-ne l’ús, que 
a més, podria ser una mesura més de 
seguretat per al poble tal com manifes-
ten des de fa mesos des de l’EMD de 
Bellaterra.

Durant la seva intervenció també va 
demanar la retirada de les denúncies a 
les càmeres i les pilones del camí antic, 
dos esculls de tensió que podrien ser dos 
elements per incrementar la seguretat 
dels veïns i veïnes de Bellaterra en un 
temps on s’han vist incrementats els 
robatoris al poble i respecte al qual els 
bellaterrencs han manifestat estar molt 
preocupats. 

A banda d’això, el president de l’EMD 
també va fer referència a les negocia-
cions frustrades pel nou conveni i a la 
negativa del traspàs de la BV1414, que 
compta amb el vistiplau de la Diputació 
de Barcelona. 

Andreu també va fer extensiva la peti-
ció d’aquest canvi d’actitud vers Bella-
terra a la resta de partits amb represen-
tació al consistori.
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EN MARXA EL PLA DE REPARACIÓ DE L’ASFALT 
DELS CARRERS DE BELLATERRA
L’EMD ha començat les obres que preveu que tapin més de 40 
forats de les calçades de Bellaterra.

Els carrers de Bellaterra han començat a 
millorar el seu aspecte. L’EMD de Bellaterra 
ha posat ja en marxa un pla de millora i 
reparació de l’asfalt de carrers i vies de 
Bellaterra. Després d’un temps en el qual 
els veïns i veïnes han pogut comunicar a 
l’EMD allà on hi ha forats importants a la 
calçada, els operaris n’han comptabilitzat 
més de 40 que es preveu que es vagin arre-
glant durant les pròximes setmanes. 

Recordem que el pla de reparació de 
l’asfalt no té res a veure amb el de repara-
ció de voreres i es desenvoluparà en dues 
fases tal com vam explicar en el tot nº92. 
Per començar, es realitzarà una reparació 
per part dels operaris de l’EMD, que localit-
zaran tots els forats i esquerdes importants, 
les marcaran i hi faran unes primeres actua-

cions d’acondicionament per a la segona 
fase. Un cop acabada la primera fase, un 
camió d’asfalt en calent acabarà la feina 
posant una nova capa d’asfalt que, segons 
els tècnics, assegura tenir la via en bones 
condicions durant anys. 

L’EMD a més, ha volgut manifestar que 
aquestes actuacions estan contemplades de 
fa temps, però que degut als deutes de 
l’Ajuntament amb Bellaterra, doncs s’havien 
hagut de descartar per donar prioritat a 
d’altres actuacions. Ara doncs, durant les 
properes setmanes, s’aniran arreglant tots 
els forats seguint aquest pla, que està con-
templat com una mesura estudiada per 
estalviar costos i assegurar que l’asfalt per-
duri durant anys.
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L’AJUNTAMENT DENEGA NOVAMENT A L’EMD 
TENIR LA TITULARITAT DE LA BV1414
La Diputació de Barcelona és partidària de la cessió però 
l’Ajuntament s’hi oposa.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha denegat 
novament a l’EMD de Bellaterra la possibi-
litat d’obtenir la titularitat de la carretera 
BV1414, la carretera principal de Bellate-
rra, que actualment és propietat de la 
Diputació de Barcelona. Malgrat que la 
Diputació veu aquesta cessió amb bons 
ulls, l’Ajuntament s’hi oposa per sistema.

Recordem que l’EMD de Bellaterra ha fet 
aquesta petició en diverses ocasions, la 
primera el setembre de l’any 2011. 
L’objectiu d’aquest canvi de titularitat, 
segons ha manifestat l’EMD de Bellaterra, 
respon a la necessitat d’una gestió eficaç i 
propera dels desperfectes i manteniment 
de la carretera principal del poble. Davant 
la petició de cessió de la titularitat, la 
Diputació va informar a l’EMD que aquest 
tràmit l’havia de sol·licitar l’Ajuntament 
de Cerdanyola. Posteriorment, i seguint el 
requeriment de la Diputació, el juliol de 
l’any 2015 l’EMD va demanar a l’Ajuntament 
de Cerdanyola que engegués els tràmits 
per a sol·licitar el canvi de titularitat. 

Aquest en canvi, va sol·licitar un informe 
previ a la Diputació per tenir les dades 
necessaries per prendre una decisió. En 
aquest informe s’exposava que la proposta 
de traspàs no afectava ni a la xarxa de 
carreteres de la Diputació, ni a la connecti-
vitat amb Cerdanyola. Malgrat els punts de 
l’informe, l’Ajuntament no va engegar cap 
tràmit per a demanar la titularitat de la 
carretera per l’EMD. 

El passat mes d’abril d’aquest 2018, el ple 
de l’EMD va tornar a demanar a l’Ajuntament 
que demanés la cessió de la BV1414, i la 
regidora de relacions institucionals de 
l’Ajuntament amb l’EMD de Bellaterra, 
Laura Benseny, va tornar a declinar la peti-
ció recolzant-se en un informe elaborat per 
la Policia Local de Cerdanyola i en el qual 
s’exposa que el traspàs de la titularitat no 
suposaria cap millora en la gestió de la 
carretera i afegeix que el manteniment 
suposaria una nova previsió de despesa, 
xifra que l’EMD ja ha explicat que assumi-
ria. L’entitat de Bellaterra manifesta a més 

que la Policia Local no té potestat per pren-
dre decisions en aquesta matèria.

Així doncs, estem davant d’un dels fronts 
oberts en què l’Ajuntament de Cerdanyola 
declina les peticions que arriben des de 
Bellaterra, igual que el tema de les càme-
res, les pilones o les propostes de nous con-
venis. 

Els veïns també reclamen mesures a 
l’Ajuntament

Un grup de veïns i veïnes de Bellaterra, 
sota el nom de Grup BV-1414, estan reco-
llint signatures per transmetre a Carles 
Escolà, alcalde de Cerdanyola, el malestar 
dels veïns per la inacció sobre la principal 
carretera de Bellaterra. En la mateixa car-

ta els bellaterrencs reclamen solucions efi-
caces als principals problemes que té 
actualment la carretera; un volum de tràn-
sit inapropiat, que en la seva majoria no 
respecte als límits de velocitat, que aug-
menta els nivells de contaminació i dificul-
ta el desenvolupament habitual dels veïns i 
veïnes.
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COMENÇA LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS
Els bombers ja han activat el pla de prevenció per les dates i 
l’arribada de les fortes temperatures.

L’arribada de la calor pròpia de l’estiu ha 
fet activar el dispositiu de prevenció 
d’incendis habitual de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. La novetat d’enguany és que 
el risc d’incendis ha disminuït respecte anys 
anteriors. Hem viscut una de les primaveres 
més plujoses dels últims anys i els boscos 
estan ben hidratats. Malgrat i les circum-
stàncies, tota precaució és poca per poder 
preservar els espais verds, perquè les altes 
temperatures poden fer incrementar aquest 
risc ràpidament. 

Les 13 torres de vigilància que hi ha a la 
serra de Collserola funcionen ja a ple rendi-
ment des del passat 15 de juny. A més, s’ha 
incrementat la vigilància amb patrullatge i 
s’han optimitzat els sistemes d’alerta 
meteorològica. 

Dins el pla de vigilància forestal coordinat 
amb la Diputació i el cos de bombers, es fa 

una vigilància especial i control dels camins 
d’accés i voltants de Bellaterra.

Per a tots aquells que vulguin ampliar els 
seus coneixements en matèria de prevenció 
i actuació contra incendis, la Generalitat de 
Catalunya ha elaborat com cada any, un 
manual amb consells i guies per saber com 
actua en cada cas. Es pot consultar al web a 
la Conselleria d’Interior de la Generalitat.
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Com marca la tradició, la tornada de 
vacances a Bellaterra ve marcada per 
l’inici de la Festa Major. Enguany se 
celebrarà el 7, 8 i 9 de setembre. Segons 
informen des de l’EMD de Bellaterra, 
una de les novetats d’aquesta edició 
serà la celebració d’una Holi Party, una 
festa plena de colors i música que diver-
teix a petits i grans. Una altra de les 
novetats serà el format dels sopars, que 
comptaran amb actuacions més partici-
patives. 

Recordem que la Festa Major 
s’organitza des del Consell de Cultura 
que compta amb la participació de les 
entitats de Bellaterra i que el cartell de 
la festa s’escull a través d’un concurs 
que ja ha tancat el termini i ben aviat 
en coneixerem el guanyador. 

JA TENIM DATES PER LA FESTA MAJOR DE 
BELLATERRA
El 7, 8 i 9 de setembre el poble s’engalanarà per viure una nova 
edició de la Festa Major.
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CARMELA FORTUNY NOVA ALCALDESSA DE 
SANT CUGAT

AGRESSIÓ I INTENT DE ROBATORI A UNA 
VIANANT AL CENTRE DE BELLATERRA

Sant Cugat del Vallès ha viscut aquest 
mes de juny un canvi d’alcaldia. Mercè 
Conesa (PdCAT), la que fins ara i durant 
gairebé dos mandats ha encapçalat el 
consistori de Sant Cugat, va renunciar al 
càrrec per passar a presidir el Port de 
Barcelona. Aquesta renúncia per part de 
Conesa va engegar a principis de juny 
els mecanismes, tant a l’Ajuntament de 
Sant Cugat com a la Diputació de Barce-
lona, per fer efectiu els seus relleus. 
Malgrat que la presa de possessió de la 
nova alcaldessa es va fer efectiva el 
passat 8 de juny, Mercè Conesa va deci-
dir mantenir l’acte de regidora fins l’1 
de juliol per tal de fer un traspàs de 
carpetes efectiu. Conesa marxa de 
l’alcaldia fent una valoració molt posi-
tiva dels seus mandats i va confessar, en 
la seva última roda de premsa, que ha 
estat una decisió difícil però alhora 
honesta i compromesa amb la voluntat 
de no superar els dos mandats.

El passat 18 de juny es va registrar al 
carrer Serafí Pitarra una agressió amb 
robatori a una noia que transitava pel 
carrer. La noia va veure com un jove de 
mitjana edat l’agredia causant-li una 
caiguda i posteriorment li agafava la 
bossa de mà i fugia del lloc dels fets. 
Amb l’ajuda d’un veí de Bellaterra que 
va acudir a socórrer la dona, van poder 
trucar als Mossos d’Esquadra que van 
fer acte de presència amb molta rapide-
sa i van poder detenir el lladre a les 
immediacions de l’estació de ferroca-
rrils gràcies a la descripció de la vícti-
ma. L’agressor encara portava a sobre 
la bossa de mà i per tant, es van poder 

Mercè Conesa passa a presidir el Port de Barcelona. Els tècnics han de fer tasques de reparació per restablir el 
funcionament.

Al capdavant de la ciutat el seu relleu 
l’ha pres Carmela Fortuny, que fins ara 
era tinenta d’alcalde de Presidència, 
Cultura i Promoció de la Ciutat. Fortuny 
ostenta una trajectòria força llarga dins 
l’Ajuntament de Sant Cugat, que va 
interrompre entre 2011 i 2015 per por-
tar la direcció de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
De fet, Fortuny ja havia sonat en diver-
ses ocasions com a relleu de Conesa de 
cara a les pròximes eleccions. 

El cert però, és que amb les eleccions 
municipals de 2019 a la vista, aquest 
canvi deixa alguns fronts oberts al cap-
davant de Sant Cugat, que el PDeCAT 
haurà de gestionar per mantenir la posi-
ció que ostenta des de fa anys. 

Per altra banda, a la Diputació de Bar-
celona, el seu relleu serà Marc Castells, 
alcalde d’Igualada.

recuperar totes les pertinences entre 
les quals hi havia tota la documentació 
personal, el mòbil i targetes de crèdit. 

Després d’una visita a l’Hospital en la 
qual li van diagnosticar diverses contu-
sions i un esquinç al canell, la víctima 
va acudir a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra per posar la denúncia de 
l’agressió i l’intent de robatori. Per 
sort, gràcies a l’ajuda dels veïns i la 
ràpida actuació dels Mossos d’Esquadra 
que van desplaçar fins al lloc diverses 
unitats, es van poder recuperar les per-
tinences i els danys no van ser més 
greus.

PRESUPUESTOS AL 
INSTANTE GRATUITAMENTE  

Envíanos fotos
info@elmundodelatapiceria.com

Tel. 600 35 67 65

NOTÍCIES NOTÍCIES
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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. 

L’ESCOLETA CELEBRA ELS 40 ANYS DE VIDA

L’escola Bellaterra, coneguda com 
l’Escoleta, va celebrar el passat 21 de 
juny amb una festa carregada d’actes els 
seus 40 anys de vida educativa. Sota el 
lema, “Escoleta, ja en tens 40!!!” alum-
nes, exalumnes, professors i famílies van 
passar una jornada protagonitzada per 
tallers, jocs, actuacions musicals,  dan-
ses, espectacles de màgia i molta alegria 
per commemorar el seu naixement l’any 
1978.

Paral·lelament, un jutge anul·la el conveni entre l’Ajuntament i 
la UAB que incloïa la compra dels terrenys per part del consistori.

Entre tots aquests actes i parlaments, 
es va fer referència en múltiples oca-
sions al caràcter pedagògic i innovador 
que impulsa l’escola des de fa anys. A 
més, la jornada va comptar amb la 
presència de l’exalumne i periodista de 
RAC1, Jofre Llombart, que va ser un dels 
noms destacats de la jornada.

Anul·lació del conveni

En paral·lel, tal com anunciem en el 
subtítol, a finals de maig el jutjat 
d’instrucció de Cerdanyola va anul·lar el 
conveni signat entre l’Ajuntament de 
Cerdanyola i la UAB, que contenia la 
compra dels terrenys on està construïda 
l’Escoleta actualment, que pertanyen a 
la Universitat. L’acord de compra es va 
signar en el seu dia per compensar una 
sèrie de deutes que la UAB mantenia 
amb l’Ajuntament, i ambdues entitats o 
van veure amb bons ulls. Ara però, el 
jutge ha declarat nul aquest conveni i 
ara s’obre un període per a presentar un 
recurs per mirar de convèncer al jutge 
que la compra inclosa en el conveni està 
dins la legalitat.

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A-F Telepi-Faldon-BarbacoaGourmetCAT-127x40-171116.pdf   1   17/10/16   11:53

NOTÍCIES
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MCasals
joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres
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MCasals joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
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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

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

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

Confeccionat al costat 
de casa

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

mà amb materials purs

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

Un valor afegit únic i que aporta 
qualitat a cada peça

Creació artesanal

Arrecades, collarets, pulseres...

Restauració de joies antigues

Taller a Bellaterra

Records de per vida

www.mcasals.com
645 80 41 43 

facebook.com/mcasals.bcnTaller de Joieria Artesana
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JUNY

FESTA MAJOR DEL TURÓ DE SANT PAU

TERTÚLIA FòRUM BELLATERRA

Dia: 15-17 de juny
Lloc: Centre Cívic Turó de Sant Pau

Dia: 21 de juny
Hora: de 20h a 21h
Lloc: Centre Cívic
Organitza: Fòrum Bellaterra

FESTA FI DE CURS - EL MUSICAL
Dia: 17 de juny
Organitza: El Musical

NOTÍCIES

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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Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

LA RECEPTA

CREMA DE PARMENTIER AMB ROVELL D’OU I ENCENALLS 
DE PERNIL IBèRIC

INGREDIENTS

• 4 porros
• 4 patates mitjanes
• 6 ous
• Brou de pollastre
• Oli d’Oliva
• Sal i pebre
• Nata líquida
• Encenalls de pernil

Recepta de Jordi Garcia extreta de receptes.cat

4 racions

PREPARACIÓ:

Per començar, es netegen i es tallen els porros, dels quals només s’utilitzarà la 
part blanca. A part, també es pelen les patates que es tallen a daus. Amb les pata-
tes i els porros tallats, es saltegen i s’ofeguen en una paella amb una mica d’oli. 
Un cop ho veiem amb un bon color, s’hi tira el brou de pollastre. Es deixa coure a 
foc ben lent fins que les patates quedin cuites. Aproximadament uns 20 minuts. 

En acabat, es retira del poc i s’hi posa la nata líquida i es posa sal i pebre. Lla-
vors es barreja, es passa per la batedora i després pel colador xinès, la idea és que 
no quedin grumolls. 

Amb la crema ja feta, només queda emplatar amb un rovell d’ou al centre i els 
encenalls de pernil ibèric al gust.
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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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Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5
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EQUIPAMENTS
1 EMD
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2 Centre Cívic St.Pau
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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
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U
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    Carrers 1 al 8 .............. A7
    Carrers 9 al 13 ............ A8
V
Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2
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