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Bellaterra està a punt de viure,
probablement, la Revetlla de Sant Joan
més especial dels últims anys. A les portes
de la Fase 3 i de la nova normalitat, la
situació ens permet reunir-nos encara que
sigui en grups reduïts. I això serà més que
una celebració. Celebrarem Sant Joan,
però també celebrarem el retrobament i
que hem sigut forts i capaços de començar
a veure la llum, intentant sortir d’una
pandèmia. I tot gràcies a la col·laboració
de tothom! Al Tot Bellaterra també estem
de celebració: tornem a casa vostra, en
paper, després de 3 mesos en versió digital
per la seguretat de tots. Gràcies!

www.totbellaterra.com
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BELLATERRA I TOT CATALUNYA ENCAREN, PER FI,
LA FASE 3 DE LA DESESCALADA

Ja tenim a tocar la nova normalitat, però no es pot perdre la
prudència en qualsevol de les activitats que es realitzin.

CONDICIONS BELLATERRA FASE 3
- Si es tenen símptomes de contagi (febre, malestar, tos...) o s’està
en aïllament, no es pot sortir de casa ni tenir contacte extern.
- La mascareta és d’ús obligatori en espais públics a partir dels 6 anys
i sempre que no es pugui garantir una distància de seguretat de 2m.
- Es poden fer reunions de fins a 20 persones en domicilis particulars,
espais de restauració o a l’aire lliure, respectant la distància de seguretat.
- Es pot anar a cinemes, museus, monuments, espectacles i espais
culturals amb un aforament limitat al 50% (espais tancats). Es recomana la compra on-line d’entrades.
- En espectacles culturals a l’aire lliure s’ha d’estar assegut i el nombre d’assistents ha de ser el 50% de l’aforament, mai superant les 800
persones.
- Es poden realitzar activitats turístiques de natura i els parcs naturals obren amb un límit del 20% de l’aforament.

Ja han passat gairebé dos mesos des
que el Govern Espanyol va anunciar que
el desconfinament de la població es faria
per fases i amb una sèrie de restriccions.
El passat dia 2 de maig, tot Espanya va
entrar en la Fase 0 de la desescalada; i
per territoris o regions sanitàries s’ha
anat avançant progressivament fins a
arribar a la Fase 3.
Aquesta Fase 3 ha de fer que tota la
població s’acostumi a viure d’una
determinada manera. Les situacions ja
habituals de respectar distàncies de
seguretat, dur mascareta, o utilitzar
gel hidroalcohòlic seguiran sent el dia a
dia per tots nosaltres.
Bellaterra, dins de la Regió Sanitària de
Barcelona, ha tingut certs privilegis en
aquesta desescalada. Per exemple, no ha
tingut restriccions de franges horàries

per sortir a passejar o fer esport per ser
un territori de menys de 5.000 habitants.
Però el més important és que es pot
tornar a fer una vida mínimament social,
i s’ha de seguir fent. A poc a poc s’ha
d’anar recuperant el que ens caracteritza com a veïns i veïnes, però amb tota la
prudència necessària.

- Es pot anar a centres comercials, recreatius, hotels i allotjaments
turístics amb la limitació del 50% de l’aforament i les mesures de
seguretat que cada espai delimiti.
- Es recuperen les activitats de casals infantils i campaments d’estiu,
amb un 50% de la capacitat habitual. Els grups han de ser de màxim
10 persones comptant el monitor/a.
- Es pot anar a la platja i a la piscina per a ús recreatiu i esportiu,
sempre que sigui sense contacte físic i amb distància de seguretat.
Cada Ajuntament podrà establir limitacions. Es permeten activitats
nàutiques d’oci.

Ara ja augmenta l’aforament en hostaleria, comerç, i d’altres espais públics.
Es flexibilitzen les mesures de mobilitat,
les visites o trobades amb amics o familiars, i les ofertes d’oci com anar al cinema, museus, o espectacles culturals.

- Reobren les instal·lacions esportives amb algunes limitacions. Consultar sempre la normativa i les mesures de seguretat.

Serà una nova normalitat que ens permetrà fer una vida més o menys normal,
però recordem que el virus no ha desaparegut, i les mesures de seguretat son
tant o més importants que abans.

- L’assistència als enterraments és d’un màxim de 50 persones en
espais oberts i 25 en espais tancats.

- Es poden celebrar casaments amb màxim de 150 persones en espais
oberts i 75 en espais tancats, sempre que no superin el 75% de
l’aforament de l’espai.

- Els espais de culte estan limitats al 75% de la seva capacitat.
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FINALITZA LA TALA DE SEGURETAT DE MÉS DE 90
ARBRES I S’OBREN TOTES LES VIES

El Camí dels Enamorats també ha estat recondicionat per la
Brigada de l’EMD després de la tala d’arbres a càrrec de FGC.

Bellaterra ha viscut la caiguda d’arbres
més important en espais públics de les
que es recorda, principalment a causa
dels últims episodis de pluges. Per aquest
motiu, l’EMD de Bellaterra ha dut a terme una sèrie d’actuacions urgents per a
talar diversos arbres, comptant amb els
recursos de la Brigada de l’EMD i també
d’empreses especialitzades.
Totes les actuacions han finalitzat
amb un recompte final de fins a 90
arbres talats, de grans dimensions i que
havien caigut en zones verdes públiques
del poble.
Tant per al perill que suposaven els
arbres caiguts i amb poca estabilitat
(alguns recolzats fins i tot sobre cablejat
elèctric o en arbres propers), com per a
dur a terme aquestes tasques; l’EMD es
va veure obligada a tancar diversos
espais i carrers de Bellaterra. Se n’havien
vist afectats l’espai de La Font de la

FGC PAGARÀ ÍNTEGRAMENT L’ACTUACIÓ DE
L’ESLLAVISSADA AL CAMÍ VERD

Les obres previstes s’han endarrerit a causa de l’Estat d’alarma,
i es preveu retirar les terres i reforçar el mur de contenció.

Bonaigua, el carrer Mestre Nicolau o el
Camí Antic (entre d’altres), i ja estan
oberts de nou a la ciutadania.
El Camí dels Enamorats també va ser un
espai afectat per la tala d’arbres, però
d’aquests se’n va fer càrrec Ferrocarrils
de la Generalitat. Després d’aquestes
tasques de tala i retirada de troncs, el
traçat del camí va quedar malmès i amb
diversos problemes de seguretat.
Per això, la Brigada de l’EMD ha dut a
terme treballs de recondicionament.
S’ha recuperat l’amplada original entre
el talús de les vies del tren i el Torrent
de la Bonaigua, i també s’han netejat els
embornals que recullen i canalitzen
l’aigua de la pluja.
Aquestes actuacions han suposat una
important inversió econòmica, però del
tot necessària per evitar danys i per
reduir el risc d’incendi durant l’estiu.

Durant l’episodi de pluges del temporal
Glòria el passat mes de gener, es va produir una esllavissada de terra a la Via
Verda, a l’alçada de l’antic túnel dels
Ferrocarrils de la Generalitat.
FGC ja tenia prevista una actuació en
aquest punt, que es preveia de gran
complexitat i d’un elevat cost econòmic.
L’entrada en vigor de l’Estat d’alarma,
però, va fer que aquestes obres es paralitzessin fins a nou avís.

Mentrestant, l’EMD de Bellaterra, va
prohibir el pas per aquest túnel de la Via
Verda per tal d’evitar el risc per als vianants o ciclistes, ja que cada episodi de
pluges feia més gran aquesta esllavissada.
Sembla, però, que aviat es reprendran
aquestes actuacions. Es tractarà d’una
retirada de terres a l’entrada del túnel,
i les obres per estabilitzar la zona de
l’esllavissada. Una actuació que pagarà
íntegrament FGC.
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CERDANYOLA APROVA 109 MESURES PER PAL·LIAR
ELS EFECTES DE LA CRISI SANITÀRIA

Són ajuts directes a famílies, autònoms i empreses; però també
la posada en marxa de diversos serveis de suport a la ciutadania.

A principis del mes de maig es va posar
en funcionament la “Taula per a la
reconstrucció social i econòmica”, per
iniciativa de l’Ajuntament de Cerdanyola
i amb la participació dels partits polítics
i de les entitats i associacions vinculades
al món social i econòmic. L’objectiu era
aprovar una sèrie de mesures per fer
front als efectes de la crisi sanitària que
vivim actualment.

En el bloc previst per l’educació, es vol
garantir les oportunitats a la infància
posant en marxa casals d’estiu amb
reforç educatiu. Garantir també durant
l’estiu les beques menjador, i proporcionar als infants i famílies vulnerables els
recursos necessaris per fer front al nou
període escolar (per exemple assegurant
la connexió a Internet i repartint suports
informàtics).

Va ser el 26 de maig que es van presentar les conclusions d’aquest espai de
diàleg, amb l’aprovació de 109 actuacions en 13 àmbits diferents, i el govern
de l’Ajuntament de Cerdanyola preveu
mobilitzar 4 milions d’euros per dur-ho a
terme. D’aquests, 1,7 milions d’euros
aniran destinats a ajuts directes a famílies, autònoms i petites empreses.

Per l’àmbit de l’habitatge i exclusió
residencial, es preveu posar en marxa la
Taula d’Habitatge i l’activació del projecte sensellarisme per anticipar-se a
possibles futures situacions d’emergència
habitacional.

Des del consistori s’ha volgut donar veu
a la societat civil per definir quines
mesures han de respondre a les necessitats ciutadanes en aquesta situació
excepcional. Es vol pal·liar qualsevol
situació de vulnerabilitat que derivi de
la crisi sanitària.

Per a la Gent Gran, la dependència i les
persones amb discapacitat, es reforçarà
el servei telefònic a tota la gent gran
que viu sola, per detectar possibles nous
casos d’aïllament i ampliant les prestacions des del Servei de Teleassistència.
La Regidoria de Feminisme també assegurarà l’assessorament i l’atenció a
dones víctimes de violència masclista

garantint a ple rendiment l’activació de
protocols durant el mes d’agost.
En l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, hi figura el compromís de dur a
terme una trobada en memòria de les
víctimes mortals de la Covid-19 de la
ciutat, així com un reconeixement als
treballadors i voluntaris que han fet un
paper tant important.
Per ajudar a l’impuls econòmic i fiscal i
a la conciliació de la vida familiar i laboral, es preveuen ajuts directes a petites
empreses, autònoms i famílies (els més
ambiciosos fins ara). També es vol fer
promoció econòmica del comerç i hostaleria local amb diverses campanyes de
suport.
A més, també es plantegen sol·licituds
econòmiques i fiscals a altres Administracions Públiques, com demanar al
Govern d’Espanya poder destinar superàvit i romanents de tresoreria en polítiques i mesures que ajudin a la reconstrucció de la ciutat; sol·licitat a la Generalitat de Catalunya ajuts econòmics de

mesures urgents complementàries en
matèria d’ajuts econòmics de caràcter
social, contractació i mobilitat per fer
front a la Covid-19; i sol·licitar a l’AMB
la bonificació del Tribut Metropolità.
Les mesures en l’espai públic seran
reservar per als vianants els caps de setmana els eixos principals de la ciutat per
guanyar espai per a la població en detriment del vehicle privat, amb l’objectiu
que la ciutadania pugui passejar de
manera segura en espais prou amples i
mantenir la distància de seguretat. També s’insistirà en la desinfecció dels
carrers i equipaments públics, i se senyalitzaran oportunament les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Per últim, també s’implementaran
mesures en l’organització municipal,
com la creació de l’”Oficina d’afectats
per la Covid-19” que ha de servir per
prestar una assistència legal, coordinada
i especialitzada per a la tramitació
d’ajuts econòmics a les persones físiques
o jurídiques afectades per l’impacte de
la crisi.
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L’EMD I EL CONSELL DE CULTURA VALOREN COM
CELEBRAR UNA FESTA MAJOR SEGURA DE CONTAGIS

Les previsions d’un possible rebrot el mes d’octubre obliguen a
extremar les precaucions i transformar les propostes d’activitats.

Per a valorar totes les propostes, l’EMD
comptarà amb un especialista en
Covid-19, que valorarà la seguretat dels
actes proposats i en farà un informe tècnic de la seva conveniència. També especificarà quanta gent hi pot assistir, amb
quina distància, quin tipus d’activitat...
Serà un punt clau per a prendre la decisió d’organitzar o no les activitats.

rra és al setembre, és un moment molt
delicat i perillós que pot contribuir a
aquest rebrot. S’ha de ser prudent.
La idea principal és que les activitats
es puguin transformar perquè hi hagi el
mínim contacte social, i treballar conjuntament l’EMD i les entitats per a buscar propostes segures.

D’altra banda, La Inestable també ha
proposat que els actes presencials es
duguin a terme en el context de la
Marató de TV3, el mes de desembre,
per a buscar una situació més segura.
S’ha de tenir en compte que els experts
preveuen un possible rebrot el mes
d’octubre, i si la Festa Major de Bellate-

El passat dia 10 de juny es va dur a terme virtualment el Consell de Cultura per
valorar la possibilitat de celebrar, o no,
la Festa Major de Bellaterra, i en quines
condicions.
L’EMD de Bellaterra va exposar que la
seguretat dels veïns i veïnes és abans
que la festa. S’ha de tenir en compte
que a Bellaterra, els majors de 60 anys
suposen gairebé un terç de la població.
Per aquest motiu s’ha de ser responsable i la proposta de l’EMD és fer un sol
dia d’activitats i que siguin on-line, evitant les activitats amb públic presencial.
Ara és el torn de les entitats, que tenint
en compte la situació actual, hauran de
fer propostes que es puguin encabir en

aquest format o d’altres similars, i l’EMD
les valorarà en el proper Consell de Cultura que se celebrarà el dia 25 de juny.
No es tanca del tot la porta a fer activitats obertes al públic, però s’ha de
pensar que la responsabilitat que implica dur-les a terme és molta, i s’ha
d’assegurar que es puguin fer amb garanties de seguretat.
El moment en què se celebrarà aquesta
Festa Major serà el mes de setembre, i
encara seguirà vigent l’obligatorietat de
la distància de seguretat i les mascaretes. Tot i que estem en un context molt
canviant, i si aparegués de cop una vacuna o una solució per combatre el virus, la
situació canviaria radicalment.

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

Obra nueva
reformas integrales, fachadas,
cubiertas, mantenimientos,
pladur, pintura, electricidad y
fontanería.

Joni Pérez · SABADELL

93 729 54 18 - 615 20 52 27
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BELLATERRA VIURÀ UNA REVETLLA DE SANT JOAN
ESPECIAL, PERÒ AMB MÉS PRECAUCIÓ QUE MAI

Les revetlles hauran de ser de màxim 20 persones, i vigilar amb el
gel i les mascaretes si es vol tirar petards.

Si tot evoluciona favorablement, la nit
de Sant Joan d’aquest any 2020 serà la
primera festa assenyalada en el calendari, després de 3 mesos de confinament.
La família i els amics ens podrem retrobar per gaudir d’una nit especial.
A Bellaterra no es duran a terme fogueres ni actes públics, i també es demana
extremar les precaucions tant amb la
pirotècnia com amb els possibles contagis de coronavirus. Tampoc s’autoritzarà
els punts temporals de venda de petards,
i en cas de voler-ne comprar s’aconsella
fer-ho en punts autoritzats i demanant
cita prèvia.
Si es té la intenció de tirar petards
durant la revetlla, es desaconsella fer ús
del gel hidroalcohòlic ni dur-lo a la
butxaca, ja que augmenta el risc de cre-

mades i té propietats inflamables. També caldrà extremar la precaució amb les
mascaretes i les possibles espurnes.
Però això no impedeix que la gent es
pugui retrobar per celebrar la revetlla.
Es recomana celebrar-ho en grups reduïts
de màxim 20 persones i en domicilis particulars, i fent-ho seguint les mesures de
seguretat i higiene.

DENUNCIEN LA RESIDÈNCIA CIM BELLATERRA PER
FALSEDAT DOCUMENTAL I OMISSIÓ DE SOCORS

La notícia s’ha destapat al programa Planta Baixa de TV3, indicant
que aquesta residència és objecte d’una investigació judicial.

A la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament de Cerdanyola del 8 de
maig es va donar a conèixer l’existència
d’una investigació oberta als jutjats de
Cerdanyola sobre una residència de Gent
Gran, però no se’n coneixia la identitat.

En general, es fa una crida a la responsabilitat i la seguretat. Cal tenir en
compte que l’únic perill aquest any no
és només la pirotècnia, sinó també els
contagis. S’ha d’extremar precaucions
per tal que cuidar-nos i no saturar els
serveis sanitaris.

Però el passat 4 de juny, durant la celebració d’una sessió extraordinària del
plenari, l’alcalde Carlos Cordón va informar que en el programa Planta Baixa de
TV3 es va destapar la notícia, indicant
que es tractava de la Residència CIM
Bellaterra. La causa de la investigació és
una denúncia per a possibles delictes de
falsedat documental i omissió de socors.

Desitgem que passeu una molt bona
Revetlla de Sant Joan 2020!

Fonts de la Fiscalia de Cerdanyola han
confirmat que aquest cas està judicia-

litzat i que la denúncia es va formular
a instàncies de la funerària. Pel que fa
a altres casos, des de la Fiscalia s’informa
que s’estan recollint dades d’altres residències, però que en tot cas és una
situació preprocessal, ja que forma part
de les diligències que s’estan seguint per
saber defuncions que s’han produït en
aquests centres durant la pandèmia de la
Covid-19, destacant que en aquests
moments es desconeix la xifra de defuncions.
De moment l’Ajuntament i l’alcalde no
compareixeran com a acusació particular, a l’espera de tenir més informació
sobre el cas i indicant que de moment
només hi ha diligències prèvies.
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L’AAVV DEL TURÓ DEL SANT PAU DENUNCIA
“BOTELLONS” ÚLTIMAMENT HABITUALS AL TURÓ

Després de diverses ocasions repetides durant les últimes
setmanes, la policia comença a actuar.

Des de l’inici de la desescalada, els
veïns i veïnes del Turó de Sant Pau han
detectat l’aparició de grups de gent de
fora de Bellaterra que s’arriba fins al
Turó de Sant Pau en cotxe per fer-hi els
coneguts “botellons” i fer ús de les
instal·lacions esportives indegudament.

tot i poder-s’hi personar, no hi poden
actuar. A la policia s’hi ha trucat diverses vegades, i tot i que les primeres
vegades no hi van acudir, ara comencen a
fer-ho. L’AAVV, també s’està plantejant
de tallar l’accés en cotxe al Turó de Sant
Pau, a mode de protesta.

Asseguren que s’hi han arribat a reunir fins a 18 cotxes en una sola tarda, i
s’està convertint en una activitat habitual durant les últimes setmanes.

Esperem que la problemàtica se solucioni aviat, ja que aquest tipus
d’activitats no només entorpeixen el
descans i la vida veïnal; sinó que també
malmeten les instal·lacions i el medi
ambient amb la generació de deixalles i
la contaminació acústica dels vehicles.

L’AAVV (Associació de Veïns) del Turó ho
han denunciat a l’EMD, i els Agents Cívics
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EL TOT BELLATERRA TORNA AL PAPER DESPRÉS DE
TRES MESOS D’EDITAR-SE EN DIGITAL

Les mesures contra la Covid-19 han obligat, per primera vegada i
durant tres mesos, a fer el Tot Bellaterra en digital.

A la columna de la dreta teniu els codis
QR de tots tres números, per si no heu
pogut llegir-los encara. I a continuació
també us fem un breu resum dels titulars
més destacats de tots tres números:

TITULARS MÉS DESTACATS
MARÇ
“L’EMD assegura la continuitat dels
Agents Cívics després de pactar amb
l’Ajuntament.”

Tot Bellaterra Març 2020 - nº114

“Els veïns i veïnes de Bellaterra es
reuneixen directament amb
l’Ajuntament.”

El Tot Bellaterra és una revista que va
néixer l’any 2010 de la necessitat de fer
poble. Aquest mes de setembre ja farà
10 anys! I des del primer dia s’ha apostat
per una revista gratuïta i sostenible,
impresa amb paper reciclat.
Des del primer número, el Tot Bellaterra ha arribat mensualment, sens falta, a
casa de tots els veïns i veïnes de Bellaterra. Tot i això, aquest any per primera
vegada en els gairebé 10 anys d’història
de la revista, ens hem vist obligats a
fer-la de manera digital durant els
mesos de març, abril i maig del 2020.
La pandèmia mundial de la Covid-19
ens ha confinat a tots i totes. Cadascú a
casa seva, sense poder sortir a fer res
més que no fos les necessitats essencials
de comprar o treballar. Amb unes mesures molt estrictes de seguretat pel que
fa a les relacions socials o la manera que
teníem fins ara d’entendre el món.
Aquest motiu ha fet que des de la redacció del Tot Bellaterra ens haguem hagut

de plantejar una alternativa, per tal de
prevenir possibles contagis repartint la
revista física tal com ho havíem fet sempre. Evitant tots els riscos possibles.
En cap moment hem volgut deixar els
bellaterrencs i bellaterrenques sense
l’acompanyament del seu dia a dia. Hem
seguit amb les mateixes ganes d’informar
i estar al costat del poble en uns
moments que són difícils per a tothom.
S’ha optat per distribuir i compartir els
números 114, 115 i 116 de manera digital. A través del Facebook, WhatsApp,
correu electrònic... Però també a través
de la pàgina web, de la mateixa manera
que es penja mensualment:
www.totbellaterra.com
Estem molt contents de tornar a les
vostres cases, de tornar mínimament a la
normalitat. Una nova normalitat, com li
diuen, que des del Tot Bellaterra seguirem informant gratuïtament. Esperem
que tots estigueu bé!

“L’Ajuntament diu que falten 200
signatures per l’annexió de Bellaterra
a Sant Cugat.”
ABRIL
“L’EMD segueix treballant a distància tot i l’Estat d’Alarma.”
“Intent d’ocupació en una casa del
carrer Sant Pancraç de Bellaterra.”

Tot Bellaterra Abril 2020 - nº115

“Es cancel·la la Festa Major de Sant
Cugat 2020 a causa de la Covid-19.”
MAIG
“El Camí Verd, el gran protagonsita
del desconfinament.”
“La Generalitat prepara el curs
2020-2021 després de la preinscripció
telemàtica.”
“Més de 40 arbres caiguts a Bellaterra des de les últimes pluges de finals
d’abril.”

Tot Bellaterra Maig 2020 - nº116

18 NOTÍCIES
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LES MATRÍCULES UNIVERSITÀRIES BAIXARAN UN 30%
EL CURS QUE VE A CATALUNYA

També es contemplen beques i ajudes per a les rendes més baixes,
i el preu mitjà d’un curs estàndard costarà entre 1.061 i 1.660€.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat
la rebaixa de les taxes de les universitats
públiques catalanes, abaratint un 30% el
preu de la matrícula per a tots els estudiants. La rebaixa serà tant per als estudis de Grau com per als de Màster per al
curs 2020-2021.
El crèdit matriculat per primera vegada
en els estudis de Grau costarà 17,69€
(coeficient d’estructura docent A),
25,04€ (coeficient d’estructura docent
B), i 27,67€ (coeficient d’estructura
docent C).

(1.502€); i de coeficient C, Medicina o
Ciències Biomèdiques (1.660€).
En el cas dels màsters universitaris que
habiliten per a l’exercici d’activitat
regulades, el nou preu es fixa en 28,82€,
mentre que per a la resta de màsters
universitaris el preu per crèdit es rebaixa
fins al 46,11€.

Per tant, la matrícula d’un Grau estàndard de 60 crèdits costarà entre 1.061 i
1.660€, segons el títol.

A més, els estudiants de rendes més
baixes i que no tinguin beca general de
l’Estat que comporta la matrícula gratuïta, es podran acollir a les Beques
Equitat, que rebaixen fins a un 80% el
preu màxim de grau. Per tant, un curs de
grau estàndard podrà situar-se entre 212
i 498€.

Alguns exemples de coeficient A són
Dret o Turisme (1.061€); de coeficient B,
Comunicació Audiovisual o Psicologia

En el cas dels màsters per a poder oferir activitats professionals regulades, la
rebaixa serà d’entre el 20 i el 25%.

20 CONSELLS

Les mesures de
prevenció són molt
més importants durant
el desconfinament

2 de juny de 2020

Recomanacions a l’hora
d’anar a la platja

/ Respecteu la distància de seguretat de, almenys, dos metres:
amb altres banyistes, tant a l’aigua com a la sorra, i
entre els objectes personals, com ara
tovalloles, gandules i para-sols.

Durant el desconfinament augmenten el contacte social i la mobilitat
i, per tant, també augmenten les possibilitats de contagiar-se.

Aquesta distància no és necessària
entre persones convivents.

/ Siguis on siguis, vagis on vagis, continua aplicant totes les mesures de prevenció:

/ Respecta la distància
de seguretat de
dos metres respecte
d’altres persones
sempre que puguis.

2m

Limiteu les hores de permanència per reduir les possibles
aglomeracions.
Prioritzeu l’accés a platges vigilades, però en horaris
o zones de menor afluència.

/ Informeu-vos prèviament de si la platja on voleu anar
té limitacions d’accés, aparcament o permanència.

/ Segueix les indicacions
de seguretat dels
establiments que visitis.
/ Paga amb targeta
de crèdit, sempre
que sigui possible.

/ Als espais públics, és obligatori l’ús de
mascareta si no pots mantenir la distància de
seguretat, tant en espais oberts com tancats.

/ Recorda: la detecció precoç de les persones amb COVID-19
i la ràpida identificació i aïllament dels contactes estrets
és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.
No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!
No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

2
metres

/ Reduïu les possibles aglomeracions:

/ És obligatori l’ús de
mascareta al transport
públic, tant dins dels
vagons i autobusos
com a les parades
i als passadissos.

/ Eviteu compartir menjar i estris de bany.
2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (03.6.2020)

2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (02.6.2020)

/ Renta’t les mans sovint
amb aigua i sabó o amb una
solució hidroalcohòlica,
sobretot en entrar i sortir
de casa, de la feina o de
qualsevol establiment.

3 de juny de 2020

CONSELLS 21

/ Podeu fer ús de les dutxes i els rentapeus a l’aire lliure.
/ Renteu-vos les mans sovint.

No poden anar a la platja ni fer ús de les instal·lacions les persones que presentin
símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19,
o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret
amb alguna persona diagnosticada.

No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!
Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

2
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penjolls
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Personalització

anells

arrecades

collarets

anells

anells

pulseres

arrecades

joies fetes a mà

pulseres

penjolls

MCasals

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

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com

Taller de Joieria Artesana

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com

MCasals

www.mcasals.com
645 80 41 43
facebook.com/mcasals.bcn

mà amb materials purs
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com
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LA RECEPTA
PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA
De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar fotos, contacte i preu: j.bellaterra68@gmail.com

RECEPTA 25

COCA DE CREMA
Recepta extreta de www.petitchef.es

INGREDIENTS (4 racions)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 ous
500 g de farina
2 sobres de llevat
100 g de mantega cremosa
Ratlladura de pell de llimona
Llavor d’anís o un got petit de licor
250 g de sucre
1 tassa petita d’oli de gira-sol
1 got de llet sencera
Per a un got de crema pastissera:
250 g de llet
2 rovells d’ou
45 g de sucre
25 g de farina
1 bastonet de canyella
1 trosset de pell de llimona
PREPARACIÓ:

Comencem amb la crema pastissera perquè es vagi refredant. Posem a bullir la meitat
de la llet juntament amb la canyella i la pell de llimona. Quan arrenqui el bull, ho enretirem perquè quedi tèbia.
A part, dissolem la farina amb la resta de la llet. Barregem els rovells d’ou amb el sucre
i afegim la llet, i posteriorment la llet que havíem bullit. Barregem amb una barilla ràpidament perquè l’ou no es solidifiqui. Després ho posem a foc lent fins que s’espessi.
Per la coca:
Separar les clares dels rovells i reservar-los. En un bol, posem els 4 rovells i a continuació tots els ingredients en l’ordre que apareixen en el llistat d’ingredients. Després ho
hem de treballar amb les mans durant uns 10 minuts fins que quedi una massa.
Muntar les clares a punt de neu i afegir-les a la barreja amb moviments suaus.
Preparar una safata amb paper de forn i posar-hi al mig la barreja. Distribuir perquè
quedi uniforme i posar el que vulguem per a decorar. Nosaltres hem posat crema pastissera, pinyons i sucre.
Fornejar a 200ºC entre 20 i 30 minuts. S’ha d’anar vigilat perquè cada forn és diferent.
Quan es comenci a daruar per sobre, hem de punxar i si comprovem que està cuita ja la
podem treure del forn.
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Pl. dels Quatre Cantons S/N
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Taller de Joieria Artesana
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Converteix les teves
joies antigues en modernes!
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com

MCasals

Creació artesanal

Un valor afegit únic i que aporta
qualitat a cada peça

plaques

MCASALS

Taller de joieria artesana 3

2

Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

Personalització

GUIA COMERCIAL

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

O per correu electrònic a:

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

GUIA COMERCIAL

93 611 42 43

Arrecades,
collarets,
pulseres...
cords
especials
a mida.

Realitzem
qualsevol tipus de joia,
molt
competitius.
totalment personalitzada i garantint
l’artesania de tots els processos
645 80 41 43
ER A BELLATERRA
w.mcasals.com
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28 SERVEIS

TRANSPORT 29

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

FGC. Bellaterra-Barcelona.

93 518 18 30

05:20

Telèfons de Contacte Bellaterra
URGÈNCIES

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

112 O92 112 1091 -

Agents Cívics de Bellaterra

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

112
O61
93 712 03 03
93 580 33 33
93 582 03 00
93 691 20 00
93 592 47 00
93 594 24 80
900 900 120
644 573 572

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

FARMACIA

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

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

93 721 07 83

93 691 46 55

TELÈFONS D'INTERÈS
Aigües Cassa - Avaries
Fecsa Endesa
Gas Natural
Butà
Correus UAB

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

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

Parròquia de la Santa Creu

93 692 09 71

Deixalleria Campus Uab
Aeroport Aena
Bus Sarbus
FF CC
Renfe

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

RadioTaxi del Vallès

93 580 27 27
93 729 07 07

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"

93
93
93
93
93
93
93

586
580
594
581
581
580
592

41
81
00
19
15
14
97

06
64
71
74
83
77
95

MÚSICA
El Musical

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

FGC. Bellaterra-Sabadell.

SORTIDES. Duració trajecte: 34 min.

93 580 42 46

ESPORTS
El Club
Saf

93 580 25 42
93 581 19 34

08:20

10:48

:20*

SORTIDES. Duració trajecte: 11 min.

21:33

05:21

08:19

10:24

12:55

:55*

00:21*

13:07

21:07

00:30*

05:47

08:32

11:03

:32*

21:56

05:46

08:31

10:38

06:11

08:44

11:18

:44*

22:18

06:16

08:43

10:53

13:15

21:19

01:15*

06:25

08:56

11:33

:56*

22:50

06:43

08:55

11:08

13:31*

21:31

02:00*

06:50

09:08

11:49

20:08

23:26

07:07

09:07

11:23

13:43

21:46

02:42*

07:08

09:20

12:08

20:20

00:13*

07:19

09:19

11:38

13:55

22:01

07:20

09:32

12:24

20:33

00:58*

07:31

09:31

11:53

:07*

22:25

07:32

09:46

12:42

20:45

01:42*

07:43

09:43

12:08

:19*

22:51

07:44

10:00

12:56

20:57

07:55

09:54

12:23

:31*

23:19

07:56

10:18

13:18

21:09

08:07

10:07

12:38

:43*

23:48

08:08

10:33

:08*

21:21

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

PARADES: Sant Joan - Volpelleres - Sant Cugat -

Valldoreix - La Floresta - Les Planes - Baixador
de Vallvidrera - Peu del Funicular - Sarrià Muntaner - Gràcia - Provença - Plaça Catalunya

*Cada hora //
*Nits de divendres a dissabte i vigílies de festius
Horaris juliol 2015 extrets d’FGC
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GUIA COMERCIAL

N

COMERÇOS
Benzinera Repsol
Benzinera
Croshouse
Immobiliaria
Croushouse
Immobiliaria
Crousehouse
Bellaterra
Estética Pepa Rosell
Estètica Pepa Rosell
Axis Gestió Immobiliaria
Forn Camden
Il Fornaio(UAB)
Moda
Axis Gestió Immobiliaria
Paper’s
Supermercat
Condis
Mira Que Guau
Taller
Viatges(UAB)
Modade
Camden
I Paper’s
J Supermercat Condis
K Taller de Viatges

AA
BB
C
C
E
HD
IE
JF
KH

B

L

A
R

C,E
C,D,E,F
G,I,J,K,T

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

de Barcelona

S

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
Casas i Amigó, C. ............ F3 *
Joaquim
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5
O

la

óX

VII

I

l
Be

L
de ope
Ve
ga

M
M

6

D
a

st
vi

Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3

E

Enric Losantos, C. ........... B2
Enric Morera, C. .............. C5

7

Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5

F

Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4

G

MaredeDéudeMontserrat,Pl...C2
Margenat, C. .................... F1
Mercè Rodoreda, C. ......... H5
Mestre Nicolau, C. ............ F3
Miquel Servet, Av. ............. D4
Montseny, C. .................... D5

I

N

Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3

J

Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4
Joan Fàbregas, Av. ............ E4
Joan Maragall, Pl. ............ D4
Joaquim Buïgas, Ptge. .... H3
C.....
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

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

Lleó XIII, C. .................... J/K6
Lluís de Ábalo, C. ........... F4/5
Lluís Millet, Ptge. ............ E/F4
Lope de Vega, C. .............. K6

Ramon Llull, C. .............. E3/4
Roda Ventura, C. .............. H2
Rotonda, C. ...................... C4

M

S

Major, Pl. ........................... A6

8

EMD
Centre Cívic Bellaterra
Centre Cívic St.Pau
Club Bellaterra
Escola Bellaire
Escola Bellaterra UAB
Escola Ramon Fuster
Escola de Música El Musical
Escola Waldorf
Escola Parvulari d’en Pitu
Farmàcia de Bellaterra
Ferrocarrils Catalans FGC
Grup Escolta Bellaterra
Institut Pere Calders
Parròquia de la Sta.Creu

Sabadell, Ctra. ................ B5

9

RESTAURANTS
Blanc
Can
Edo
El
Galliner
Can
Edo
Ebano
Can Lambert
Hostal Sant Pancràs
El Galliner
Marcs
Pedregar
ElElClub
Cafè
del Turó
El Revolt
Ebano
R Hostal Sant Pancràs
S Marcs
T El Club
U Cafè del Turó

ML
O
M
Q
N
R
SO
TP
UQ

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
Tulipa, C. ........................ H2

U

Universitat Autònoma, Ctra. A6/7
Urbanització Turó de St.Pau
Carrers 1 al 8 .............. A7
Carrers 9 al 13 ............ A8

V

Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2

* Plànol cedit per l’EMD de Bellaterra

