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EL JUTGE ACTIVA LES CÀMERES TANCADES PER CERDANYOLA
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Amb l’arribada de l’octubre arriba també 
la tardor i l’època de pluges. És important 
tenir en compte que és la temporada de 
més risc de grips i és per això que val la 
pena informar-se sobre la Campanya de 
Vacunació. A nivell local, a Bellaterra, 
encaminem un nous curs enfocats a notícies 
relacionades sobretot amb la mobilitat i la 
seguretat dels habitants. Temes que són 
importants per a tots i totes. 

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 JUTGE PERMET QUE LES CÀMERES DE L’EMD 
SEGUEIXIN FUNCIONANT
Això permetrà que els Mossos d’Esquadra tornin a tenir la 
informació que els hi proporcionaven les càmeres.

NOTÍCIESNOTÍCIES

Després que l’EMD presentés un recurs 
contra la denúncia presentada per 
l’Ajuntament de Cerdanyola contra les 
càmeres instal·lades, el jutge finalment 
ha conclòs que l’EMD de Bellaterra pot 
seguir fent ús dels dispositius per qües-
tions de mobilitat del poble. Així doncs, 
després de 6 mesos en què les càmeres 
han restat apagades, es tornen a activar, 
fet pel qual se’n beneficiaran també el 
cos de Mossos d’Esquadra, que podran 
tornar a requerir les imatges de les 
càmeres en casos d’investigació de delic-
tes per la zona, o també, com a mesura 
preventiva dels mateixos.

La polèmica de les càmeres de segure-
tat va néixer amb l’arribada del nou 
govern de Cerdanyola l’any 2015. Recor-
dem que va ser en l’anterior legislatura 
quan aquests dispositius electrònics es 
van instal·lar a les entrades i sortides 
del poble. Davant la comunicació de les 
càmeres, el govern de Cerdanyola, lla-
vors presidit pel PSC, no va fer-ne cap 

Mossos d’Esquadra poden tornar a con-
sultar les imatges en els casos 
d’investigació de delictes, cosa que no 
han pogut fer en els darrers 6 mesos per. 
Tot plegat també col·labora en matèria 
de seguretat per Bellaterra, ja sigui en 
quant a prevenció de robatoris o per 
investigació d’aquests, quelcom que els 
veïns i veïnes del poble han reclamat en 
múltiples ocasions per la crescuda de 
robatoris i d’inseguretat en que viuen 
molts bellaterrencs.

càmeres. Els motius que van exposar per 
justificar la denúncia van ser que no 
estaven tramitades correctament i que 
l’EMD no era una entitat competent per 
fer-ne un ús més enllà de l’estadístic, és 
a dir, no es podia fer un control del tràn-
sit perquè és un tema competencial de 
l’Ajuntament de Cerdanyola.

Davant aquesta situació, el jutge, ini-
cialment, va acceptar la petició de 
l’Ajuntament i va fer apagar les càme-
res, deixant-les sense ús ni per l’EMD ni 
pels Mossos d’Esquadra. Ara mateix però, 
i després del recurs presentat per l’EMD, 
el jutge ha acceptat que les càmeres es 
tornin a engegar sempre que se’n faci un 
ús estadístic i de reconeixement de 
matrícula, una informació molt valuosa 
de cara a l’estudi i la creació del pla de 
mobilitat del poble.

Alhora, el fet que el jutge hagi permès 
la seva reactivació, vol dir també que els 

al·legació, de la mateixa manera que no 
va voler saber-ne res de la gestió ni fer 
ús de les imatges quan l’EMD li va oferir.

Més endavant, després de les eleccions 
de l’any 2015 i amb l’arribada de Com-
promís per Cerdanyola al capdavant de 
l’Ajuntament, és quan des de Cerdanyola 
es comença a mostrar un clar rebuig  a la 
presència de les càmeres, que en el seu 
moment, també van ser aprovades sense 
cap al·legació per la Comissió de Càme-
res de la Generalitat de Catalunya. Cosa 
que vol dir, que aquests dispositius com-
plien tots els requisits legals per a poder 
fer la seva funció.

Davant l’oposició de l’Ajuntament a les 
càmeres, des de l’EMD manifesten que 
van tornar a oferir-los fer-ne ús, per 
temes de trànsit i per si la Policia Local 
les requeria. La resposta va seguir sent 
negativa i a més, van decidir interposar 
una denúncia i demanar al jutge com a 
mesura cautelar que s’apaguéssin les 
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Ja fa uns mesos que l’EMD treballa en 
un Pla de Mobilitat recollint dades sobre 
la situació de les voreres, carrers, sen-
yalitzacions de trànsit i punts conflictius 
per impulsar mesures per millorar la 
mobilitat a Bellaterra. 

Gràcies a la redacció d’un informe per 
la millora de la seguretat vial a la carre-
tera, realitzat pel tècnic de mobilitat 
contractat per l’EMD juntament amb la 
Diputació de Barcelona; la Diputació i 
l’EMD de Bellaterra signaran un conveni 
per instal•lar un altre semàfor a la carre-
tera BV-1414. La Policia Local també ha 
realitzat un informe que avalua la zona i 
conclou la necessitat d’augmentar la 

INSTAL·LEN UN SEMÀFOR A LA LLAR D’EN PITUS

seguretat viària en aquest punt de Bella-
terra.

Juntament amb l’Ajuntament de Cer-
danyola, les tres administracions coinci-
deixen en la necessitat d’incorporar 
aquest element pacificador del trànsit.

Serà un semàfor amb polsador davant 
de l’Escola Bressol La Llar d’en Pitus. 
D’aquesta manera, permetrà als via-
nants creuar la carretera amb els menors 
que es dirigeixen a l’Escola, amb més 
seguretat.

La previsió és que el semàfor estigui 
instal•lat abans d’acabar aquest any 
2018.

PRESUPUESTOS AL 
INSTANTE GRATUITAMENTE  

Envíanos fotos
info@elmundodelatapiceria.com

Tel. 600 35 67 65

TAPICERÍA 
DEL HOGAR,
ESPUMAS A 

MEDIDA

C/ Alfonso XIII, 548 Badalona

L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA INICIA UN 
ESTUDI D’APARCAMENT A LA PLAÇA DEL PI
La setmana del 16 al 19 d’octubre, agents cívics de l’Ajuntament 
van dur a terme un estudi de mobilitat al voltant de la Plaça del 
Pi de Bellaterra.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha iniciat 
un estudi de l’aparcament i la mobilitat 
dels voltants de la Plaça del Pi de Bella-
terra.

L’objectiu, segons manifesten, és 
conèixer els problemes d’estacionament 
en els dies i hores de més activitat (dies 
feiners i en horari comercial), així com 
les irregularitats d’aparcament que es 
puguin cometre.

Paral•lelament i en aquest sentit, els 
agents cívics també faran una campanya 
de conscienciació dirigida a aquelles 
persones que cometen aquestes irregula-
ritats en l’espai ciutadà.

D’aquesta manera, es podrà realitzar 
un anàlisi per tal de millorar les defi-

ciències que es detectin, ja que en 
aquest sentit ja fa un temps que els 
comerciants de la zona i els veïns que 
l’utilitzen demanen mesures.

És una de les propostes del Pla de Mobilitat de l’EMD acordada
amb la Diputació de Barcelona.
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Va ser el passat més de juny quan vam 
publicar que el Club Bellaterra havia pas-
sat a ser propietat de CaixaBank, l’entitat 
financera que va concedir el préstec per a 
finançar el projecte de remodelació del 
Club l’any 2006. Després que el termini de 
subhasta s’esgotés sense haver sorgit un 
inversor per poder seguir mantenint el 
projecte, el Club ha passat a mans del 
banc i, automàticament, tots propietaris 

del Club, és a dir, els socis, han perdut 
tota aquella part que els corresponia.

Ara mateix doncs, la situació és de màxi-
ma incertesa i desconeixement de com 
s’acabarà tot plegat. Els veïns i veïnes de 
Bellaterra hauran d’esperar per saber si el 
Club Bellaterra podrà seguir obrint les 
instal•lacions en un futur proper, i per 
tant, seguir amb la seva activitat.

EL CLUB BELLATERRA SEGUEIX EN UNA 
SITUACIÓ MOLT DELICADA
Dos mesos després, una entitat financera segueix sent la 
propietària del Club Bellaterra.

UNA MIRADA A LA TRAJECTÒRIA DEL CLUB

Tot es remunta als anys 30, quan Fomen-
to de la Vivienda Popular, gràcies a la ini-
ciativa d’un grup de veïns i veïnes, va 
decidir cedir uns terrenys per a un ús 
exclusivament esportiu. Amb el pas dels 
anys tota aquella iniciativa va anar crei-
xent amb noves instal•lacions i una bona 
acollida per part dels bellaterrencs que li 
van reconèixer al Club un caràcter espor-
tiu, social i cultural molt important. 

Tot el camí es va començar a torçar quan 
l’any 2006 es va impulsar un projecte de 
remodelació modern i molt ambiciós, amb 
un nivell de professionalització força ele-
vat. Malgrat que el projecte va incloure la 
construcció i el lloguer d’un seguit de 
locals comercials que realment han donat 

un aire més urbà i positiu al centre de 
Bellaterra, la gestió des d’aleshores no ha 
anat per bon camí i tot plegat ha desem-
bocat en la fallida del Club Bellaterra i la 
pèrdua del patrimoni que corresponia als 
socis.
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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.
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L’EMD DU A TERME UN PLA DE REPARACIÓ DE 
L’ASFALT DE BELLATERRA
Ja s’han començat algunes reparacions, que s’ampliaran quan 
l’EMD rebi el pressupost necessari.

Des del mes de juny, la brigada d’obres 
de l’EMD ha dut a terme un conjunt 
d’actuacions per reparar diversos forats 
que hi havia a la calçada i voreres dels 
carrers de Bellaterra.

Els treballs s’han repartit en una vinte-
na d’espais que els serveis tècnics de 

l’EMD han considerat prioritària la seva 
reparació. També s’ha tingut en compte 
algunes peticions fetes pels veïns.

Les actuacions de millora es seguiran 
fent més endavant, quan l’EMD disposi 
del pressupost necessari per fer aquestes 
intervencions que permeten disposar 
d’uns espais públics en un estat òptim.

L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DENUNCIA EL 
ROM DE L’EMD DE BELLATERRA
El Reglament Orgànic Municipal va estar aprovat per unanimitat 
en el ple de l’EMD.

El passat mes de juliol l’EMD de Bella-
terra va aprovar el seu Reglament Orgà-
nic Municipal (ROM), prèviament consen-
suat amb tots els grups i finalment apro-
vat per unanimitat al ple. 

El ROM és la llei que regula els torns de 
paraules que hi ha als plens, les rondes, 
on seuen els assistents i com han 
d’actuar, qui pot accedir al ple… És un 
reglament que afecta únicament a 
l’administració de Bellaterra ja que no 
afecta a altres plens que no siguin els de 
l’EMD. 

La persona que actua com a represen-
tant de l’Ajuntament de Cerdanyola al 

ple de l’EMD (amb veu però sense vot) va 
fer arribar el desacord per part de 
l’Ajuntament en aplicar aquest Regla-
ment ja que els seus Serveis Jurídics 
havien indicat que no era legal.

Els Serveis Jurídics de l’EMD, però, diu 
que sí que és legal. A més a més, es trac-
ta del mateix ROM que tenen a l’EMD de 
Valldoreix però amb lleugeres modifica-
cions.

El resultat és que l’EMD de Bellaterra 
ha rebut una denúncia per part de 
l’Ajuntament de Cerdanyola per regular 
el seu propi Reglament Orgànic Munici-
pal.
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BELLATERRA PASSARÀ A SER ZONA 1 DE 
TRANSPORT PÚBLIC
Cerdanyola i 17 municipis més de la segona corona tarifària 
s’integraran a la zona 1 a canvi d’una aplicació del tribut 
metropolità.

El passat 16 d’octubre el Consell Metro-
polità de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) va aprovar l’ampliació del 
Tribut Metropolità als 18 municipis 
metropolitans de la segona corona tari-
fària que fins ara no el pagaven, igua-
lant-los així amb la resta de 18 municipis 
de la primera corona.

Tot i que segons la Generalitat encara 
queden alguns detalls importants per 
tancar, ja s’ha fet el primer pas perquè 
el proper any 2019 Bellaterra passi a ser 
Zona 1 (la més econòmica en l’ús de la 
xarxa d’autobusos, ferrocarrils i metro) 
i, per tant, els seus habitants es puguin 
beneficiar d’una considerable rebaixa en 
la despesa del transport públic. Actual-

ment una T-10 de dues zones costa 
20,10€ i una T-10 d’una zona costa 
10,20€, gairebé la meitat.

A canvi, s’haurà d’assumir un tribut 
metropolità que abans no es pagava i 
que es calcularà sobre la base del valor 
cadastral de la residència.

Els municipis beneficiats d’aquesta 
mesura seran Badia del Vallès, Barberà 
del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cer-
danyola del Vallès, Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, La Pal-
ma de Cervelló, El Papiol, Ripollet, St. 
Andreu de la Barca, St. Climent de Llo-
bregat, St. Cugat del Vallès. St. Vicenç 
dels Horts, Sta. Coloma de Cervelló i 
Torrelles de Llobregat.
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BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

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

93 589 26 01

ENXAMPEN UN HOME MENTRE ROBAVA EN UNA 
CASA DE BELLATERRA
Detingut pels Mossos d’Esquadra un home acusat de presumpte 
robatori que va enxampar el mateix propietari de la casa.

El 12 de setembre agents dels Mossos 
d’Esquadra van detenir un home de 30 
anys de nacionalitat colombiana i veí de 
Viladecans com a presumpte autor d’un 
robatori amb força en un domicili de 
Bellaterra, al carrer Mestre Nicolau. 

A les 13:00 hores, el detingut, reparti-
dor d’una empresa d’aigua a domicili, va 
trucar a la porta d’una casa i després de 
comprovar que ningú l’obria, va accedir 
al pati posterior saltant una tanca i va 
forçar la finestra del lavabo per entrar-
hi. Va ser sorprès per la dona de la nete-
ja que de l’ensurt va marxar cap a 
l’exterior a través del soterrani i va tru-
car al propietari. Quan el lladre intenta-
va fugir, va ser retingut per un veí i pel 
mateix propietari.

Els Mossos d’Esquadra van identificar 
l’autor observant que duia la samarreta 
al revés per tapar el logotip de l’empresa 

on treballava i diversos estris que 
podrien estar relacionats amb robatoris 
amb força (tornavís, llima d’ungles, tiso-
res, ganivet, guants...).

També van localitzar diversos objectes 
reconeguts pel propietari de la casa com 
a propis.

L’home detingut va passar a disposició 
del Jutjat de Guàrdia de Cerdanyola que 
va decretar el seu ingrés a la presó, tot i 
que la investigació continua oberta ja 
que no es descarten altres robatoris.

Cal destacar que la seguretat, a Bella-
terra, és un tema que preocupa i molt. 
En diverses ocasions s’han realitzat orga-
nitzacions i grups de protecció veïnals 
per tal de tractar-ho, ja que els robato-
ris no disminueixen, sinó al contrari. És 
difícil, però, constatar una major presèn-
cia de la Policia a Bellaterra.
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L’ESCOLETA RECLAMA UNA MILLORA URGENT
DE LES INSTAL•LACIONS
Reclamen actuacions de la Generalitat i el Consistori per solucionar 
el mal estat de les instal•lacions amb goteres, lavabos i grades.

Alumnes d’educació infantil i primària, 
famílies i professors i equip directiu de 
l’Escola Bellaterra es va concentrar a 
finals del mes de setembre davant de 
l’Ajuntament de Cerdanyola amb pan-
cartes per reclamar actuacions de la 
Generalitat per solucionar el mal estat 
de les aules.

Van denunciar la falta d’inversions i 
manteniment al centre, en concret les 
goteres que provoquen inundacions 
d’aules i espatllen material escolar i 
informàtic, però també la degradació del 
fibrociment confinat a la teulada. També 
que els lavabos estan inservibles i que 
les grades del pati també pateixen greus 
desperfectes. Tots els professionals però 
sobretot l’AMPA, reclamaven un espai 
segur per a la canalla, lliure d’unes 
infraestructures poc adequades. Reivin-
dicacions que arribaven just quan el cen-
tre acabava de celebrar el seu 40è ani-
versari de projecte educatiu.

Les queixes van passar de la Regidoria 
d’Educació al Departament d’Ensenya-
ment, que es va comprometre a publicar 
una planificació d’inversions en centres 
educatius el proper mes de novembre, 
amb prioritat per als lavabos de l’Escola 
Bellaterra.

L’arranjament de les grades ja estava 
pressupostat i per al tema de les goteres 
l’Ajuntament ha assegurat que farà una 
actuació urgent per a un manteniment 
exhaustiu tot i que sigui responsabilitat 
de la Generalitat.

A hores d’ara, ja s’ha elaborat un infor-
me tècnic sobre l’estat de les goteres, 
grades i lavabos i ja s’estan duent a ter-
me diverses reunions a tres bandes jun-
tament amb l’AMPA, Direcció, i Serveis 
Territorials de la Generalitat de Catalun-
ya per tal d’avaluar els desperfectes i 
possibles solucions.

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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COMENÇA LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA 
LA GRIP ESTACIONAL
El Departament de Salut l’ha posat en marxa aquest mes d’octubre, 
com cada any en aquestes èpoques.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya 
ja ha impulsat la Campanya de vacunació 
antigripal estacional per al 2018-2019.

El principal objectiu de la campanya 
d’enguany és evitar que els professionals 
sanitaris puguin contagiar els malalts o 
les persones en risc de complicacions, 
alhora que es protegeixen de forma indi-
vidual ja que tenen un risc molt més alt 
de contagi que la població general. 
Segons el secretari de salut pública, 
Joan Guix: “Els sanitaris tenen una inci-
dència de grip entre 3 i 5 vegades supe-
rior a les persones que no treballen en 
aquest àmbit”. 

A banda dels professionals, la campan-
ya antigripal del Departament de Salut 
incidirà –com cada any– en la vacunació 
de la resta de grups de risc, com són les 
embarassades, els malalts crònics i amb 
factors de risc de totes les edats i les 
persones més grans de 60 anys.

La grip és una malaltia respiratòria víri-
ca que s’encomana fàcilment d’una per-
sona a una altra. A Catalunya arriba amb 
l’hivern, la majoria de les vegades a par-
tir de la segona quinzena de desembre, i 
s’incrementa habitualment durant les 
primeres setmanes de gener. Produeix 
febre elevada, tos, mal de cap i malestar 
general. En la majoria de casos, les per-
sones es recuperen en una o dues setma-
nes sense necessitat de rebre tracta-
ment amb fàrmacs específics. Els anti-
biòtics no curen la grip. És important 
seguir unes bones pràctiques d’higiene.

En els infants molt petits, la gent gran, 
les persones amb malalties greus i les 
persones amb diverses malalties cròni-
ques pot provocar complicacions greus 
que requereixen actuacions específi-
ques. La millor manera de prevenir la 
grip és amb la vacunació.

El període ideal per vacunar-se contra 
la grip són els mesos d’octubre i novem-
bre (tot i que la vacunació també es pot 
realitzar fora d’aquest període) i el seu 
efecte dura un any. No n’hi ha prou amb 
vacunar-se una vegada, sinó que cal fer-
ho cada any perquè els virus gripals 
varien les seves característiques contí-
nuament i la vacuna s’ha d’adaptar cada 
temporada per mantenir la seva efectivi-
tat. 

Les persones a les quals està indicada 
la vacuna poden rebre-la gratuïtament al 
seu Centre d’Atenció Primària de salut.

GRIP?
NO!

VACUNA’T

Cada any la grip provoca moltes malalties greus i morts

canalsalut.gencat.cat

60+

Si tens una
malaltia
crònica

Si estàs
embarassada

Si ets
professional
de la salut

Si tens més
de 60 anys
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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
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MCasals joies fetes a mà

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

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com
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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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INGREDIENTS (per 4 racions)

• 1 Litre de brou de verdures casolà
• 400-500 g de bolets
• (camagrocs, rossinyols i trompetes)
• 2 Grans d’all
• 20 o 30 g de pinyons
• 1 o 2 Cullerades de farina de blat de moro
• 1 Got de llet
• Oli d’oliva
• 1 Pot de ceba cruixent
• Uns brots (pistils) de safrà

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

RECEPTA

CREMA DE BOLETS AMB CEBA CRUIXENT I TOC DE SAFRÀ
Recepta de Jordi Garcia Miguel extreta de receptes.cat

PREPARACIÓ:
(30 minuts)

Netegem els bolets amb el mínim d’aigua possible, ben bufats i els posem a cou-
re en una paella amb un raig d’oli d’oliva.

Començaran a treure l’aigua que porten i quan ja l’han tret tota els deixem cou-
re uns 3 minuts.

Triturem molt bé els bolets amb la batedora elèctrica i els reservem.

Preparem una picada amb els alls i els pinyons i la reservem.

Barregem una mica de farina de blat de moro amb la llet per espessir la crema i 
reservem aquesta barreja.

En una olla, hi posem el brou de verdures amb tots els ingredients que hem reser-
vat. Ho remenem bé perquè quedin tots els ingredients integrats.

Ho deixem coure fins que quedi molt calenta la crema però sense portar-la a ebu-
llició.

Quan servim la crema, primer en el plat hi posem un grapat de ceba cruixent des-
prés la crema i al centre uns brots de safrà.

LA RECEPTA
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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

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 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
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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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