
2
3

M
Casals

joies fetes a m
à

Fem
 jo

ies o
 reco

rd
s esp

ecials a m
id

a.
P

reu
s m

o
lt co

m
p

etitiu
s.

645 80 41 43
TA

LLER
 A

 B
ELLATER

R
A

w
w

w
.m

casals.com

p
en

jolls

arrecad
es

an
ells 

p
laq

u
es

collarets 

p
u

lseres

M
Casals

joies fetes a m
à

Fem
 jo

ies o
 reco

rd
s esp

ecials a m
id

a.
P

reu
s m

o
lt co

m
p

etitiu
s.

645 80 41 43
TA

LLER
 A

 B
ELLATER

R
A

w
w

w
.m

casals.com

p
en

jolls

arrecad
es

an
ells 

p
laq

u
es

collarets 

p
u

lseres

M
Ca

sa
ls

jo
ie

s 
fe

te
s 

a 
m

à

Fe
m

 jo
ie

s 
o

 r
ec

o
rd

s 
es

p
ec

ia
ls

 a
 m

id
a.

P
re

u
s 

m
o

lt
 c

o
m

p
et

it
iu

s.

64
5 

80
 4

1 
43

TA
LL

ER
 A

 B
EL

LA
TE

R
R

A
w

w
w

.m
ca

sa
ls

.c
om

p
en

jo
lls

ar
re

ca
d

es

an
el

ls
 

p
la

q
u

es

co
lla

re
ts

 

p
u

ls
er

es

M
Ca

sa
ls

jo
ie

s 
fe

te
s 

a 
m

à

Fe
m

 jo
ie

s 
o

 r
ec

o
rd

s 
es

p
ec

ia
ls

 a
 m

id
a.

P
re

u
s 

m
o

lt
 c

o
m

p
et

it
iu

s.

64
5 

80
 4

1 
43

TA
LL

ER
 A

 B
EL

LA
TE

R
R

A
w

w
w

.m
ca

sa
ls

.c
om

p
en

jo
lls

ar
re

ca
d

es

an
el

ls
 

p
la

q
u

es

co
lla

re
ts

 

p
u

ls
er

es

Personalització
Cada client escull què vol i com

 ho 
vol, nom

és així aconseguim
 que 

cada client se senti seva la seva joia

Rejuvenir m
aterials i joies. 

De dues peces fer-ne una

Confeccionat al costat 
de casa

Creació de peces especials, 
m

edalles, detalls, plaques...tot fet a 
m

à am
b m

aterials purs

Realitzem
 qualsevol tipus de joia, 

totalm
ent personalitzada i garantint 

l’artesania de tots els processos

U
n 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

w
w

w.m
casals.com

645 80 41 43 
facebook.com

/m
casals.bcn

Taller de Joieria Artesana

2
3

M
Ca

sa
ls

jo
ie

s 
fe

te
s 

a 
m

à

Fe
m

 jo
ie

s 
o

 r
ec

o
rd

s 
es

p
ec

ia
ls

 a
 m

id
a.

P
re

u
s 

m
o

lt
 c

o
m

p
et

it
iu

s.

64
5 

80
 4

1 
43

TA
LL

ER
 A

 B
EL

LA
TE

R
R

A
w

w
w

.m
ca

sa
ls

.c
om

p
en

jo
lls

ar
re

ca
d

es

an
el

ls
 

p
la

q
u

es

co
lla

re
ts

 

p
u

ls
er

es

M
Ca

sa
ls

jo
ie

s 
fe

te
s 

a 
m

à

Fe
m

 jo
ie

s 
o

 r
ec

o
rd

s 
es

p
ec

ia
ls

 a
 m

id
a.

P
re

u
s 

m
o

lt
 c

o
m

p
et

it
iu

s.

64
5 

80
 4

1 
43

TA
LL

ER
 A

 B
EL

LA
TE

R
R

A
w

w
w

.m
ca

sa
ls

.c
om

p
en

jo
lls

ar
re

ca
d

es

an
el

ls
 

p
la

q
u

es

co
lla

re
ts

 

p
u

ls
er

es

M
Casals

joies fetes a m
à

Fem
 jo

ies o
 reco

rd
s esp

ecials a m
id

a.
P

reu
s m

o
lt co

m
p

etitiu
s.

645 80 41 43
TA

LLER
 A

 B
ELLATER

R
A

w
w

w
.m

casals.com

p
en

jolls

arrecad
es

an
ells 

p
laq

u
es

collarets 

p
u

lseres

M
Casals

joies fetes a m
à

Fem
 jo

ies o
 reco

rd
s esp

ecials a m
id

a.
P

reu
s m

o
lt co

m
p

etitiu
s.

645 80 41 43
TA

LLER
 A

 B
ELLATER

R
A

w
w

w
.m

casals.com

p
en

jolls

arrecad
es

an
ells 

p
laq

u
es

collarets 

p
u

lseres

Pe
rs

on
al

itz
ac

ió
Ca

da
 c

lie
nt

 e
sc

ul
l q

uè
 v

ol
 i 

co
m

 h
o 

vo
l, 

no
m

és
 a

ix
í a

co
ns

eg
ui

m
 q

ue
 

ca
da

 c
lie

nt
 se

 se
nti

 se
va

 la
 se

va
 jo

ia

Re
ju

ve
ni

r m
at

er
ia

ls 
i j

oi
es

. 
De

 d
ue

s p
ec

es
 fe

r-n
e 

un
a

Co
nf

ec
ci

on
at

 a
l c

os
ta

t 
de

 c
as

a

Cr
ea

ci
ó 

de
 p

ec
es

 e
sp

ec
ia

ls,
 

m
ed

al
le

s,
 d

et
al

ls,
 p

la
qu

es
...

to
t f

et
 a

 
m

à 
am

b 
m

at
er

ia
ls 

pu
rs

Re
al

itz
em

 q
ua

lse
vo

l ti
pu

s d
e 

jo
ia

, 
to

ta
lm

en
t p

er
so

na
lit

za
da

 i 
ga

ra
nti

nt
 

l’a
rt

es
an

ia
 d

e 
to

ts
 e

ls 
pr

oc
es

so
s

U
n 

va
lo

r a
fe

gi
t ú

ni
c 

i q
ue

 a
po

rt
a 

qu
al

ita
t a

 c
ad

a 
pe

ça

Cr
ea

ci
ó 

ar
te

sa
na

l

Ar
re

ca
de

s,
 c

ol
la

re
ts

, p
ul

se
re

s.
..

Re
st

au
ra

ci
ó 

de
 jo

ie
s a

nti
gu

es

Ta
lle

r a
 B

el
la

te
rr

a

Re
co

rd
s d

e 
pe

r v
id

a

w
w

w.
m

ca
sa

ls.
co

m
64

5 
80

 4
1 

43
 

fa
ce

bo
ok

.co
m

/m
ca

sa
ls.

bc
n

Ta
lle

r d
e 

Jo
ie

ria
 A

rte
sa

na
Número 96 Setembre 2018

BELLATERRA VIU UNA MAGNÍFICA FESTA MAJOR

MCASALS Restauració de joies antigues
Personalització de joies
Records de per vida
Creació artesanal

2 3

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

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

2 3

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

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

2 3

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

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



2 SUMARI

EDITORIAL

Redactors: TOT Bellaterra
Impressió: Gráficas Campás
Periodicitat: Mensual
Difusió: 2.000 exemplars
Tot Edition SL
Av. Pau Casals, 12
08021 Barcelona
Tlf: 93 611 42 43

Notícies i continguts: Setembre 2018

web: www.totbellaterra.com
info@totbellaterra.com
El TotBellaterra no comparteix neces-
sàriament l’opinió expressada en els ar-
ticles dels seus col·laboradors.

www.totbellaterra.com

02  SUMARI
04  NOTÍCIES
14  FOTOS DE FESTA MAJOR
18  NOTÍCIES
25  RECEPTA
26  GUIA COMERCIAL
28  SERVEIS
29  TRANSPORT
30  PLÀNOL POBLE

A Bellaterra la tornada de les vacances i 
l’inici novament de la rutina sempre és més 
amable gràcies als actes com la Festa Major 
i la Diada. A més, enguany ens felicitem per 
la gran festa major que hem viscut, on 
grans i petits han gaudit de valent gràcies a 
l’esforç i implicació de totes les entitats 
del poble. Esperem que aquest curs que 
comença porti notícies positives en tots els 
àmbits i Bellaterra pugui sortir del bloqueig 
polític que viu amb l’Ajuntament. I a més, 
que el Pla de Mobilitat pugui portar millores 
a la vida diària dels veïns i veïnes. 

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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EL PLA DE MOBILITAT EN 3 FASES I 2 
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ

El Pla de Mobilitat que s’està duent a 
terme a Bellaterra consta de 3 fases 
d’elaboració i 2 processos participatius 
amb la finalitat d’establir uns objectius 
que, en termes generals, ajudin a millo-
rar la qualitat de vida dels habitants de 
Bellaterra, fent de la seva mobilitat 
quelcom més còmode i sostenible.

Per aconseguir aquests objectius, com 
hem comentat, el pla consta de 3 fases. 
Una primera fase on es realitza un recull 
de dades molt extensa sobre tots els ves-
sants de la vida diària que poden incidir 
en la mobilitat de les persones. És preci-
sament també en aquesta primera fase 
quan es realitzarà el primer procés de 
participació, on s’intentarà aconseguir 

Ja es coneixen més detalls sobre el Pla de Mobilitat de Bellaterra.

la màxima informació possible de la 
mobilitat real en el dia a dia dels veïns i 
veïnes de Bellaterra.

La fase de diagnòstic és la segona fase i 
a partir del conjunt de dades recollides, 
es comencen a detectar totes les man-
cances i fortaleses en relació a la mobi-
litat al poble.

En tercer lloc, a partir del recull de 
dades i el diagnòstic i anàlisi d’aquestes, 
queda establir els objectius reals del pla 
i la calendarització de les accions a dur a 
terme per tal d’introduir les mesures per 
a la millora de la mobilitat. És en aques-
ta fase quan l’EMD de Bellaterra té pre-
vist realitzar un segon procés de partici-

pació pública, amb la intenció de “con-
sensuar les línies de treball i que les 
propostes s’adeqüin a les necessitats 
dels veïns de Bellaterra” segons expli-
quen en el darrer EMD Informa.

Un altre dels aspectes claus que desta-
quen des de l’entitat, és el servei de les 
càmeres estadístiques de trànsit. El fet 
de poder-les utilitzar amb aquesta fina-
litat, aporten una gran informació per a 
la redacció del Pla, doncs amb el reco-
neixement de matrícules es permet la 
diferenciació del trànsit intern i extern 
del poble, és a dir, de la gent que hi viu 
i dels que hi són de pas o el visiten pun-
tualment.
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L’OBRA DE SESE ES PRORROGA FINS A FINALS 
DE SETEMBRE GRÀCIES A LA BONA ACOLLIDA

Durant bona part de l’estiu el Teatre 
Gaudí de Barcelona ha acollit l’obra de 
teatre musical del compositor i músic de 
Bellaterra, Gerard Sese. Sota el títol de 
“El futbol és així (de gai)” s’ha creat una 
obra carregada d’ironia, humor i amb 
una crítica ben elaborada. Segons el 
mateix Sese, ha volgut reflectir la impos-
sibilitat que a la lliga espanyola de fut-
bol no hi hagi ni un sol jugador homo-
sexual, cosa que explica que és estadís-
ticament impossible, per tant, acaba 
senyalant al fet que se n’amaguen. 
L’obra musical en principi havia de con-
cloure el 2 de setembre, però gràcies a 
la seva bona acollida i les excel·lents 
crítiques que ha rebut, la direcció del 
teatre va decidir allargar-la fins a finals 
de setembre.

“Tota la ciutat salta d’alegria quan el 
Mercuri Futbol Club fitxa al Maxi, un dels 

‘El futbol és així (de gai)’ del músic i director bellaterrenc s’ha 
exhibit durant tot l’agost i setembre.

futbolistes més famosos del planeta. El 
crac arriba amb ganes de fer una confes-
sió insòlita: li agraden els homes. Des del 
club, però, no l’hi posaran fàcil”.

A partir d’aquest context doncs, l’obra 
tracta el tabú existent vers 
l’homosexualitat entre els futbolistes, i 
alhora, també aprofita per fer una mira-
da crítica a l’especulació, la corrupció i 
tot el circ que envolta el món del futbol. 
Tot plegat amb un conjunt de cançons 
d’estils molt diversos i amb un reparti-
ment d’actors excel·lent de la Compan-
yia Generació de Merda. Per últim només 
destacar que a banda de dirigir i com-
pondre la música de l’obra, el de Bella-
terra també forma part de l’elenc 
d’actors que hi apareix.

BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

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

93 589 26 01



8  9NOTÍCIES NOTÍCIES

L’Ajuntament de Cerdanyola continua 
rebutjant de totes la proposta feta per 
l’EMD de Bellaterra. Per tant, es manté 
ferm en no presentar una proposta de 
conveni per a dur-la a votació entre els 
veïns i les veïnes de Bellaterra. La posi-
ció de l’Ajuntament segueix sent l’aposta 
pel diàleg fins a arribar a una sèrie 
d’acords i consensos amb l’EMD de Bella-
terra.

Per altra banda, des de l’EMD, després 
de mesos de negociacions i de topar-se 
una vegada i una altra amb la negativa 
de l’Ajuntament davant totes les propos-
tes presentades, només veuen possible 
el desbloqueig polític si Cerdanyola pre-
senta un conveni perquè els veïns i veï-
nes acabin decidint directament.

Segons l’EMD, tal com ja van manifes-
tar durant el juliol, han fet tots els pas-
sos necessaris per intentar generar una 
situació d’acord favorable a ambdues 
parts, fent propostes concretes com el 

L’AJUNTAMENT NO PROPOSARÀ CAP CONVENI PER 
FER UNA CONSULTA DIRECTA ALS VEÏNS
Es continua rebutjant la proposta de l’EMD i no hi haurà conveni 
per a dur-lo a votació entre els bellaterrencs.

conveni de Valldoreix, una referència 
que actualment està funcionant. Alhora 
des de l’entitat també expliquen que 
sempre s’han trobat amb un no com a 
resposta, sense constructivitat i el 
mateix discurs de poca voluntat d’arribar 
a cap acord concret per part de 
l’Ajuntament.

Recordem que l’EMD de Bellaterra va 
traslladar al govern de Cerdanyola que si 
aquest presentava una nova proposta de 
conveni, es comprometia a portar-la 
directament a votació entre els veïns i 
veïnes de Bellaterra per acabar obeint el 
resultat de la votació. Sembla però que 
al consistori no comparteixen aquesta 
proposta de l’EMD i insisteixen que cal 
seguir parlant i debatent fins a arribar a 
un consens.

SENSE NOTÍCIES DEL CLUB BELLATERRA

A l’edició de juny del TOT Bellaterra 
d’enguany informàvem que la subhasta 
del Club havia quedat deserta després 
que no s’hagués rebut cap oferta formal 
dins el període establert del concurs. El 
Club Bellaterra va a passar a ser propie-
tat de Caixa Bank, l’entitat bancària que 
va executar el préstec per poder fer les 
obres del nou projecte. Aquest fet va 
generar, automàticament, que tots pro-
pietaris del Club, és a dir, els socis, per-
dessin aquella part del patrimoni que els 
corresponia.

Actualment, després de dos mesos, la 
situació segueix sent incerta i es desco-
neix quin serà el desenllaç de tot plegat. 
Caldrà seguir esperant per poder assegu-
rar que el Club Bellaterra seguirà amb la 
seva activitat i si algun dia podrà recu-
perar aquell caràcter aglutinador i la 
labor sociocultural tan important i pro-
pera als bellaterrencs que va desenvolu-
par durant molts anys.

Recordem que els primers passos del 
Club es remunten als anys 30, quan 

Dos mesos després una entitat financera segueix sent la propietària 
del Club Bellaterra. 

Fomento de la Vivienda Popular, gràcies 
a la iniciativa d’un grup de veïns i veï-
nes, va decidir cedir uns terrenys per a 
un ús exclusivament esportiu. Amb el pas 
dels anys tota aquella iniciativa va anar 
creixent amb noves instal·lacions i una 
bona acollida per part dels bellaterrencs 
que li van reconèixer al Club un caràcter 
esportiu, social i cultural molt impor-
tant. 

Tot el camí es va començar a torçar 
quan l’any 2006 es va impulsar un pro-
jecte de remodelació modern i molt 
ambiciós, amb un nivell de professiona-
lització força elevat. Malgrat que el pro-
jecte va incloure la construcció i el llo-
guer d’un seguit de locals comercials 
que realment han donat un aire més urbà 
i positiu al centre de Bellaterra, la ges-
tió des d’aleshores no ha anat per bon 
camí i tot plegat ha desembocat en la 
fallida del Club Bellaterra i la pèrdua del 
patrimoni que corresponia als socis.
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BARCELONA DEDICA UNS JARDINS A LA 
SOPRANO MONTSERRAT FIGUERAS

A principis del mes d’agost l’Ajuntament 
de Barcelona va aprovar l’últim pas per 
posar el nom de Jardins Montserrat Figue-
ras a un espai verd del barri de l’Esquerra 
de l’Eixample en homenatge a la soprano 
veïna de Bellaterra. Figueras que va dedi-
car tota la seva vida a la música, va morir 
l’any 2011 a causa d’una llarga malaltia 
als 69 anys. 

Figueras, companya del veí Jordi Savall, 
va ser un referent en la interpretació 
musical gràcies a la seva dedicació i a 
l’ampli repertori vocal de les èpoques 
medievals, renaixentista i barroca. Junta-
ment amb Savall van formar diversos grups 
musicals i inclús un segell discogràfic sota 
el nom d’Alia Vox, amb el qual van arribar 
a gravar més de cinquanta discs. 

Malgrat que la decisió ja està apresa i 
aprovada, la placa en honor a Montserrat 

7 anys després de la seva mort, l’Ajuntament de Barcelona ha 
decidit retre-li aquest homenatge a la veïna de Bellaterra.

Figueras no es col·locarà fins a les festes 
del barri de l’Esquerra de l’Eixample, a 
finals de setembre, principis d’octubre. 
Concretament, els jardins rebatejats amb 
el nom de Figueras, estan situats a 
l’interior de l’illa amb accés pel carrer 
Còrsega 195, delimitat pels carrers de 
Casanova, Villarroel i Paris, al districte de 
l’Eixample.
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630 CORREDORS I CORREDORES PARTICIPEN A 
LA CURSA DE LA DIADA DE BELLATERRA
La Sansi Bellaterra incrementa el nombre d’inscripcions i es manté 
com la més multitudinària de l’11 de setembre.

Per setè any consecutiu, la cursa popu-
lar Sansi Bellaterra va ser la protagonis-
ta de la Diada Nacional de Catalunya al 
poble de Bellaterra. Un total de 630 
corredors i corredores van decidir 
inscriure’s a la prova atlètica que ja és 
tota una tradició el dia de la Diada.

Amb un increment de la participació 
notable, enguany l’ Eva Arias, guanya-

dora recent del campionat del món de 
2000m obstacles M35, i el Carlos Rodrí-
guez, van ser els vencedors de les seves 
respectives categories en la distància 
de 5 quilòmetres. Per altra banda, en 
Guillem Fernández i la Gemma Díaz, van 
ser els que es van enfilar al capdemunt 
del podi en la distància de 10 quilòme-
tres.

PRESUPUESTOS AL 
INSTANTE GRATUITAMENTE  

Envíanos fotos
info@elmundodelatapiceria.com

Tel. 600 35 67 65

Amb un augment del 15% de corredors i 
corredores més que en l’edició anterior, 
ha quedat demostrat segons els organit-
zadors, que el fet de fer dues distàncies 
diferents i mantenir el caràcter de prova 
puntuable per la lliga Championchip és 
tot un encert.

L’ambient festiu i sa que s’hi respira, 
els paratges al voltant del camí verd per 
on transcórrer, i la bona organització a 
càrrec del Club Atletisme La Sansi i l’EMD 
de Bellaterra, que després de 7 anys ja 
ho tenen per mà, han consolidat any rere 
any que sigui la cursa popular més multi-
tudinària del dia de la Diada de Catalun-
ya. Una jornada per gaudir de l’esport, 
la natura i en la qual els participants 
reben a més un seguit d’obsequis gràcies 
als diferents patrocinadors de 
l’esdeveniment.

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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ÈXIT A LA FESTA MAJOR DE BELLATERRA 
Bellaterra viu una festa major divertida i entretinguda.

Gràcies a totes les entitats del poble, els 
veïns i veïnes van gaudir d’una de les millo-
res Festes Majors dels darrers anys. La impli-
cació a nivell organitzatiu o de col·laboració 
de totes les entitats del poble, que fa mesos 
que treballen a través del Consell de Cultu-
ra, ha estat clau perquè totes les activitats 
es desenvolupessin correctament traduint-
se en diversió i entreteniment per a petits, 
grans i joves.

Activitats com el pregó, els sopars, el con-
curs de paelles i el holi fest van ser els pun-
tals d’una gran festa major, de la qual us 
deixem amb unes quantes imatges.
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TRASLLAT DE L’ESCOLA WALDORF-STEINER EL 
TIL·LER DE BELLATERRA

L’escola Waldorf de Bellaterra ha començat 
el nou curs a la seva nova ubicació al carrer 
Apel·les, on abans hi havia ubicat el Res-
taurant el Pedregar. Després de les obres 
que han durat tot l’estiu, el curs ha 
començat per a més de 100 alumnes en un 
nou centre amb més terreny del que dispo-
saven abans.

Cal destacar que tot i no estar obligada per 
llei, la direcció del centre va creure oportú 
realitzar un pla de mobilitat aprovat per 

L’escola ha iniciat el curs a la seva nova ubicació.

NOTÍCIES

unanimitat a l’EMD de Bellaterra, en el qual 
a incloure certes mesures de mobilitat en 
els accessos al recinte, a no superar un 
límit de 300 alumnes i a mantenir que com 
a màxim, la meitat dels nens i nenes acu-
deixin cada dia a l’escola amb el cotxe pri-
vat. D’aquesta manera entre la direcció del 
centre i l’EMD de Bellaterra han intentat 
trobar una situació d’estabilitat i de nor-
malitat a la zona de Bellaterra i evitar pos-
sibles problemes que es podrien formar 
diàriament a l’entrada i sortida de les clas-
ses.

El model d’aprenentatge singular i alterna-
tiu que duen a terme a les escoles Waldorf, 
és un model reconegut i amb cert prestigi a 
escala internacional. Inclús es coneix el cas 
de tres famílies que han decidit canviar el 
seu domicili per poder portar els seus fills i 
filles en aquesta escola a Bellaterra.

NOTÍCIES

El passat novembre en Mn. Marc Aceituno 
va promoure, a la Parròquia de la Santa 
Creu, “el taller de famílies” amb dos objec-
tius: motivar la col•laboració dels fills i la 
participació del jovent a la comunitat 
bellaterrenca.

A les reunions van sorgir  diversos projec-
tes: entre ells el de les Caramelles  a Bella-
terra per a la segona Pasqua. Les Carame-
lles a Bellaterra tenen una finalitat soli-
dària d’ajuda a la labor de les Missioneres 
de la Caritat de Sabadell, de la Mare Teresa 
de Calcuta, a la llar per a mares i infants 
desemparats i donar suport al menjador 
social que atén cada dia a més de 60 perso-
nes. 

També les Caramelles a Bellaterra tenen 
la intenció de redescobrir i revitalitzar una 
tradició molt nostra; cultural, musical i 
social. La cantada de les Caramelles hem 
previst fer-la a la plaça del Pi, a l’estació, i 
pujar fins la plaça de l’Església. També vol-
dríem anar a casa dels veïns que ho dema-
nin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

Per preparar-nos bé, el passat dissabte 12 
de març, a dos quarts de sis de la tarda, es 
va fer el primer assaig a El Musical, conser-
vatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses 
mares i quatre cantaires, on el director de 
la coral i expert en caramelles va ensenyar-
nos tres boniques cançons. Agraïm a la 

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

Obra nueva
reformas integrales, 
fachadas, cubiertas, 

mantenimientos, 
pladur, pintura, 

electricidad y fontanería.

Almacén: 
 c/ Fatjo Nº 20 bajos
 08204 Sabadell (Barcelona)

Tienda: 
 c/ Antonio Maura Nº 63
 08204 Sabadell (Barcelona)

Joni Pérez

93 729 54 18  -  615 20 52 27
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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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645 80 41 43
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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

BASTONETS DE ROMANÍ

INGREDIENTS

• 25g de llevat
• 150ml d’aigua
• 1 cullerada petita de sal
• 2 cullerades petites de sucre
• 1 clara d’ou
• 50ml d’oli d’oliva verge extra
• 2 branquetes de romaní fresc
• 360g de farina de força
• Sal gruixuda

Recepta de Mayte Deza extreta de receptes.cat

PREPARACIÓ:

Per començar, es posa l’aigua en un got i s’hi posa el sobre i el llevat. Es deixa 
mig minut i es comença a barrejar ben barrejat amb una forquilla o batedor petit. 
És necessari que el llevat quedi del tot dissolt.

Llavors, es bat lleugerament la clara amb un punt de sal, l’oli i el romaní lleuge-
rament picat juntament amb la barreja anterior.

Amb la barreja feta, toca fer un volcà amb tota la farina de força i posar la barre-
ja al centre d’aquest volcà. A partir d’aquí, començar a barrejar suaument de dins 
cap a fora fins que quedi una massa que no s’enganxi als dits. Ha de quedar una 
massa llisa, elàstica i homogènia.

Un cop s’ha aconseguit generar la massa, es col·loca en un bol amb una petita 
capa d’oli de gira-sol, i es tapa amb paper film o un drap sec durant una mitja 
hora. En acabat, es posa a preescalfar el forn a 175°. S’agafa la massa i s’estira 
ben estirada amb l’ajuda d’un corró formant un rectangle, es talla en tires i amb 
les mateixes mans, se li acaben de donar la forma desitjada.

Es col·loquen les tires a la safata amb paper de forn, es pinten amb aigua, i 
s’escampa la sal gruixuda i el romaní picat. Es forneja durant uns 25 minuts i a la 
que estiguin daurades, ja estarà.
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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

Servei a domicili gratuït 
a partir de 12€

TINTORERIA - BUGADERIACLASS
C/ Martorell, 17 (a 2min dels FGC)
930 117 609 - 652 515 774..... 

5
camises

10€
rentades 

i planxades

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



28 29TRANSPORTSERVEIS

URGÈNCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulància Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera
Cita prèvia Atenció Primaria
CAP Canaletes
Cap Fontetes
Alcoholics Anònims
Centre Salud Mental
Creu Roja
Programa d'Atenció a la Dona
Ass. E. contra el Càncer
Hospital Parc Taulí 
Hospital General de Catalunya
Residència Geriàtrica CIM Bellaterra

FARMACIA
Farmàcia a Sant Quirze
Horari  
Cada dia de 7 a 24h

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

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

TELÈFONS D'INTERÈS
Aigües Cassa - Avaries

Fecsa Endesa

Gas Natural 

Butà

Correus  UAB

Parròquia de la Santa Creu

Deixalleria Campus Uab
Aeroport Aena
Bus Sarbus
FF CC
Renfe

RadioTaxi del Vallès

ESCOLES
Escola Ramon Fuster
E. E. Bellaire
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
IES Pere Calders
Escola Waldorf-Steiner  "El Til.ler"

MÚSICA
El Musical 

ESPORTS
El Club
Saf

112
O61

93 712 03 03
93 580 33 33

112  -  93 582 03 00
O92  -  93 691 20 00
112  -  93 592 47 00
1091 - 93 594 24 80

900 900 120

93 580 63 63
93 728 44 44
93 591 07 40
93 594 44 70
93 317 77 77
93 580 96 77 
93 691 61 61
93 594 21 99
93 414 25 25
93 723 10 10
902 533 333
93 000 14 01

93 721 07 83

93 691 46 55

O1O
93 580 88 88

93 580 88 88 ext 870
94 580 88 88 ext 164

93 591 41 22
93 591 41 33
93 581 10 00

93 518 18 30

900 878 583 
902 290 280
800 760 909 
800 760 706 
900 408 080 
900 100 250
901 100 100 
93 725 62 77
93 580 10 53

93 692 09 71

93 581 33 97
902 404 704
93 580 67 00
93 205 15 15
902 320 320

93 580 27 27
93 729 07 07

93 586 41 06
93 580 81 64
93 594 00 71
93 581 19 74
93 581 15 83 
93 580 14 77
93 592 97 95

93 580 42 46

93 580 25 42
93 581 19 34

Telèfons de Contacte Bellaterra

EMD BELLATERRA
Oficina d'atenció al Ciutadà
Plaça Maragall, 4
www.emdbellaterra.cat

FGC. Bellaterra-Barcelona.

SORTIDES. Duració trajecte: 34 min.

05:20 08:20 10:48 :20* 21:33

05:47 08:32 11:03 :32* 21:56

06:11 08:44 11:18 :44* 22:18

06:25 08:56 11:33 :56* 22:50

06:50 09:08 11:49 20:08 23:26

07:08 09:20 12:08 20:20 00:13*

07:20 09:32 12:24 20:33 00:58*

07:32 09:46 12:42 20:45 01:42*

07:44 10:00 12:56 20:57

07:56 10:18 13:18 21:09

08:08 10:33 :08* 21:21

PARADES: Sant Joan - Volpelleres - Sant Cugat - Valldoreix - La Flo-
resta - Les Planes - Baixador de Vallvidrera - Peu del Funicular - Sarrià - 
Muntaner - Gràcia - Provença - Plaça Catalunya

FGC. Bellaterra-Sabadell.

SORTIDES. Duració trajecte: 11 min.

05:21 08:19 10:24 12:55 :55* 00:21*

05:46 08:31 10:38 13:07 21:07 00:30*

06:16 08:43 10:53 13:15 21:19 01:15*

06:43 08:55 11:08 13:31* 21:31 02:00*

07:07 09:07 11:23 13:43 21:46 02:42*

07:19 09:19 11:38 13:55 22:01

07:31 09:31 11:53 :07* 22:25

07:43 09:43 12:08 :19* 22:51

07:55 09:54 12:23 :31* 23:19

08:07 10:07 12:38 :43* 23:48

PARADES: Universitat Autònoma - Sant Quirze -  Sabadell Estació - 
Sabadell Rambla

*Cada hora // 
*Nits de divendres a dissabte i vigílies de festius
Horaris juliol 2015 extrets d’FGC
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* Plànol cedit per l’EMD de Bellaterra

Mare de Déu de Montserrat,Pl. .. C2
Margenat, C. .................... F1
Mercè Rodoreda, C. ......... H5
Mestre Nicolau, C. ............ F3
Miquel Servet, Av. ............. D4
Montseny, C. .................... D5
N
Narcís Monturiol, C. .......... E3
Narcís Oller, C. ................. E3
Noucreus, C. ................... H3
O
Octavi Bruix, C. .............. G3/4
P
Pedregar, C. ..................... D3
Pere Quart, C. ................ D/E2
Pérez Moya, C. .............. F/G1
Pi, Pl. ............................... F5
Pin i Soler, C. ................. C2/3
Pintor Fortuny, C. ........... G3/4
Pintor Opisso, C. ............ F/G3
Pintor Utrillo, C. ................ F1
R
Ramon Llull, C. .............. E3/4
Roda Ventura, C. .............. H2
Rotonda, C. ...................... C4
S
Sabadell, Ctra. ................ B5

Enric Morera, C. .............. C5
Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5
F
Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4
G
Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4
I
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3
J
Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4 
Joan Fàbregas, Av. ............ E4 
Joan Maragall, Pl. ............ D4
Joaquim Ruyra, C. ........... D2
Josep Carner, C. ............... B5
Josep Iturbi, C. .............. C3/4
Josep Maria Marcet, Av.   D/E4
Josep Sentís, C. ................ E2
Josep Solé, Ptge. .............. E1
Juan Valera, C. ................. D2
L
Lleó XIII, C. .................... J/K6
Lluís de Ábalo, C. ........... F4/5
Lluís Millet, Ptge. ............ E/F4
Lope de Vega, C. .............. K6
M
Major, Pl. ........................... A6

A
Abat Oliba, C. ................. G3
Acàcies, Ptge. ............... D5
Alarcón, C. ...................... D5
Albéniz, C. ....................... I4
Alonso Cano, C. ............... I5
Amadeu Vives, C. ............ C1
Ametllers, Ptge. .............. H2
Antic de St. Cugat, Camí .. J2
Antic dels frares, Camí .... A2
Apel·les Mestres, C. ........ C2
B
Balmes, C. ...................... E3
Bellaterra, Ctra. ................ I5
Bellavista, Ptge. ............... J6
Béquer, Pl. ...................... E3
Bertomeu, Av. ................. F4
C
Can Domènec, C. ......... G2/3
Can Jeroni Martí, C. ..... B/C4
Can Llobet, C. ................. A4
Can Marcet, Camí ........... K2
Can Miró, C. ................ C/D5
Canigó, C. ........................ I2
Carles Buïgas, Ptge. ........ H3
Casas i Amigó, C. ............ F3
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5
D 
Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3
E
Enric Losantos, C. ........... B2

EQUIPAMENTS
1 EMD
1 Centre Cívic Bellaterra
2 Centre Cívic St.Pau
3 Club Bellaterra
4 Escola Bellaire
5 Escola Bellaterra UAB
6 Escola Ramon Fuster
7 Escola de Música El Musical
8 Escola Waldorf
9 Escola Parvulari d’en Pitu

10 Farmàcia de Bellaterra
11 Ferrocarrils Catalans FGC
12 Grup Escolta Bellaterra
13 Institut Pere Calders
14 Parròquia de la Sta.Creu

GUIA COMERCIAL
COMERÇOS RESTAURANTS
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