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Mentre la pandèmia segueix fent de les
seves i encara ens obliga a complir certes
mesures de seguretat, com dur mascareta o
mantenir distàncies de seguretat; els mesos
van passant i s’acosta una tornada a
l’escola amb molts dubtes referents a
aquesta seguretat. Abans d’això, però, a
Bellaterra es rep amb molta tristor una
notícia que ens podíem imaginar però que
fins ara no s’havia anunciat oficialment: la
suspensió de la Festa Major. Com a tants
altres pobles, haurem d’esperar a l’any que
ve per a poder celebrar als carrers la
cultura que tothom espera amb ànsies.

Notícies i continguts: Agost 2020
web: www.totbellaterra.com
info@totbellaterra.com
El TotBellaterra no comparteix necessàriament l’opinió expressada en els
articles dels seus col·laboradors.

www.totbellaterra.com
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L’EMD SUSPÈN LA FESTA MAJOR DE BELLATERRA A
CAUSA DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

S’estava treballant en un possible format reduït, però l’augment
de contagis ha fet prendre la decisió de no celebrar-la.

L’EMD de Bellaterra ha pres la decisió
de suspendre la Festa Major d’aquest
any, i així reduir al màxim el risc de contagis de la Covid-19.
Amb l’adopció d’aquesta mesura, l’EMD
prioritza la salut de tota la ciutadania,
després de veure l’increment de nous
contagis arreu de Catalunya durant les
últimes setmanes.
Des del 10 de juny, el Consell de Cultura de Bellaterra s’ha reunit dues vegades; i en la reunió que es va fer a finals
de juliol es va comunicar la decisió a les
entitats implicades en la preparació de
la festa d’aquest any.
Des de la primera reunió, entitats, formacions polítiques i el Govern de l’EMD
han treballat aportant suggeriments i
noves activitats per a mantenir, encara

RAMON ANDREU TORNA A LES SEVES TASQUES DE
PRESIDENT DE L’EMD DE BELLATERRA

Ho fa després de vèncer el seu permís de paternitat i que Guillem
Nadal l’hagi substituït de forma voluntària sense cobrar res.

que fos en un format reduït, la tradicional Festa Major.
L’EMD agraeix a totes elles l’esforç fet
fins ara, però considera que el més
segur per a la salut de tots els veïns i
veïnes és anul·lar la Festa Major
d’aquest any. Tot i la feina feta pel Consell de Cultura, veient que l’aparició de
nous casos positius de Covid-19 no ha
parat de créixer des de l’aixecament de
l’Estat d’Alarma i el confinament,
s’anul·la oficialment la Festa Major; que
s’havia de celebrar del 3 al 6 de setembre d’aquest any.
Esperem, de tot cor, que l’any que ve
puguem celebrar la nostra Festa Major
en un context molt més tranquil i segur
per a tots els veïns i veïnes de Bellaterra. Esperem que torni aviat la cultura
als carrers!

Ramon Andreu va ser pare per segona
vegada recentment, i és per això que es
va agafar un permís de paternitat en el
seu càrrec com a president de l’EMD de
Bellaterra. Andreu no va deixar de ser el
president de l’Entitat Municipal Descentralitzada, però va delegar certes funcions presidencials a Guillem Nadal.
Guillem Nadal, vocal i portaveu del
mateix partit (Gent per Bellaterra), va
acceptar substituir Ramon Andreu i ho va

fer assumint aquestes funcions de manera voluntària durant les setze setmanes
que va durar el permís, renunciant al
cobrament del sou vinculat al càrrec de
president.
Agraïm a Nadal la seva predisposició
voluntària d’assumir aquestes funcions
de forma no lucrativa durant aquest
estiu. A partir de l’11 d’agost, Ramon
Andreu ja ha tornat a les seves tasques
com a president.
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ELS VEÏNS I VEÏNES HAN DE PORTAR ELS EXCESSOS
DE PODA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

L’EMD va retirar de forma puntual els excedents, però la normativa
de l’Ajuntament diu que se n’han de fer càrrec els veïns.

El mes passat, l’Ajuntament de Cerdanyola va canviar el criteri sobre la recollida d’escombraries de poda i jardí.

ners professionals s’han d’endur totes
les restes de poda que generen en cadascuna de les seves feines.

Amb relació a les restes vegetals dels
jardins, la normativa deia que només es
recollirien diàriament una bossa de 20
litres de capacitat per cada habitatge,
però mai s’havia aplicat i sempre s’havia
recollit el que havia fet falta.

És un fet que ha causat sorpresa a molts
veïns i veïnes de Bellaterra, i a causa
d’aquest canvi de criteri els carrers de
Bellaterra s’han trobat amb una gran
quantitat de bosses amb restes de poda
dels jardins.

Ara, però, ha començat a aplicar la
normativa de manera més estricta i, per
tant, obliga als veïns i veïnes a portar els
excessos de poda directament a la Deixalleria Municipal.

Per solucionar aquesta situació, l’EMD
de Bellaterra va assumir de forma
extraordinària i puntual la retirada de
totes les restes de poda que havien quedat a la via pública a través d’un servei
extraordinari per deixar nets els carrers.
Ara, però, toca als veïns i veïnes complir la normativa i dur els seus excedents a la Deixalleria Municipal.

El servei de la deixalleria és gratuït per
a la ciutadania, sempre que no se superin els 250 kg per persona i dia. Els jardi-

EL CLUB BELLATERRA CONTINUA AMB UN FUTUR
INCERT I A MANS DE BUILDING CENTER

Sembla que la situació està estancada i d’ençà que va sortir a
subhasta el passat any 2018, els socis no han tingut gaire informació.

Ja fa ben bé dos anys que la situació
del Club Bellaterra és totalment incerta.
Durant la gestió de la Junta anterior,
presidida per Jordi Fau i Àlvar Roda, el
Club va patir una fallida econòmica molt
important. Des de l’any 2006 només
s’havien pagat carències de la hipoteca,
i per això La Caixa va decidir embargar
l’edifici i posar-lo a subhasta l’any
2018. Després d’això, va passar a ser
propietat de Building Center, que és la
filial de la mateixa entitat financera.

gestió i la situació del Club. Asseguren
que l’anterior Junta Directiva negava
tota la fallida econòmica, i després va
resultar que havien embargat l’edifici
valorat en 5 milions d’euros.

En aquest moment el Club, i per tant
també els seus socis, van perdre tot el
seu patrimoni; però els socis no en van
ser informats.

Semblava que la Junta no li donava
importància a la pèrdua del patrimoni, i
va fer públic que aquesta situació era a
causa de la baixada d’ingressos dels lloguers dels locals comercials, però
aquests sempre havien estat llogats i
suposaven un ingrés de més de 180.000 €
anuals (lloguers que ara, es paguen a
Building Center). I a part, els socis també pagaven puntualment les seves quotes.

Va ser a finals del mes de novembre del
2019 que el Club Bellaterra va celebrar
una Assemblea General Ordinària dirigida als seus socis, i segons les cartes que
alguns socis del Club ens van fer arribar
a la redacció del Tot Bellaterra, fa anys
que els socis han estat sotmesos a moltes
informacions contradictòries sobre la

Després de tota aquesta situació, la
Junta va dimitir sense donar explicacions
el passat estiu; per tornar-se a formar
amb tres persones que ja formaven part
de l’anterior: Jordi Fau, Jordi Armengol i
Carlos Río. Però mai han volgut donar
explicacions públiques respecte a la
situació del Club Bellaterra.
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S’ACOSTA UN INICI DE CURS AMB MOLTS DUBTES
RESPECTE ALS POSSIBLES CONTAGIS

La Generalitat ha elaborat un protocol d’actuació per si apareix
algun cas positiu en els centres educatius.

mercat
internacional,
en
aquests
moments, la demanda supera l’oferta.
Les famílies hauran d’estar al cas, perquè si detecten temperatures en els
alumnes de més de 37’5, no podran durlos a l’escola; hauran de portar-los al
CAP i informar al centre educatiu. Tampoc podran anar a l’escola els que convisquin amb una persona diagnosticada
com a positiva. Tot i així, es valorarà si
poden fer ensenyament a distància els
que tinguin alguna malaltia crònica o de
risc.
Si al centre, un alumne o personal
docent es troba malament, s’haurà
d’aïllar amb mascareta en un espai ventilat. Avisar la família, el CAP, i el Servei
de Vigilància Epidemiològica (SVE). El

El Departament d’Educació ja comença
a anunciar els detalls pel pla de retorn a
les escoles de Catalunya.
El conseller Josep Bargalló, ha garantit que el curs començarà el 14 de setembre, però també ha dit que no pot
assegurar en quines condicions. Hi ha
un grup que treballa amb epidemiòlegs
per analitzar com evoluciona la situació,
i la idea inicial serà treballar amb grups
estables de convivència. Per tant, en cas
que algun alumne o professor doni positiu de Covid-19 a l’escola, es faran proves PCR a tots els alumnes del grup estable.
L’objectiu de la Generalitat és que la
tornada a les aules sigui segura, per això
s’ha presentat un protocol que estableix
en quins casos s’hauran de fer quarantenes, aïllar grups i fer proves PCR, per
minimitzar el contagi als centres escolars. De tota manera, la feina d’analitzar
l’evolució de la pandèmia serà contínua i

pot ser que els protocols variin a mesura
que el cus avanci.
Entre d’altres elements, aquest grup
de treball estudia l’ús de mascaretes,
una qüestió que genera molt interès. De
moment, sembla clar que serà obligatòria en les zones comunes i en activitats
extraescolars, i la Conselleria d’Educació
estudia que també s’hagi de portar dins
de classe a partir d’una certa edat.
Segons Bargalló, tal com està la situació
en aquests moments potser caldrà
començar amb mascareta en alguns
dels territoris.
També ha assegurat que estan treballant perquè les escoles tinguin aparells
per prendre la temperatura i material de
prevenció, a més d’equips de neteja i
desinfecció addicionals.
El Departament treballa per dotar de
més ordinadors els centres, però està
tenint certes dificultats perquè en el

metge valorarà els símptomes i si cal fer
una prova PCR, i s’haurà d’aïllar el
pacient fins a saber els resultats. Mentre
s’esperen els resultats del PCR, no caldria aïllar el grup estable.
Si hi ha un o més casos positius en un
grup de convivència, es farà prova PCR a
tots els membres, que s’hauran de quedar a casa durant 14 dies, i seguiran el
curs de forma telemàtica.
Però si hi ha més casos en diferents
grups estables del centre educatiu, les
autoritats sanitàries podrien arribar a
tancar tot el centre. Encara que les PCR
donin resultat negatiu, s’hauran de complir els 14 dies que dura el procés
d’incubació.
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FGC ACABA LA PRIMERA FASE DE CONTENCIÓ DE
L’ESLLAVISSAMENT DEL CAMÍ VERD

L’actuació completa consistirà en retirar les terres i reforçar el
mur de contenció.

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 i, 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.

L’actuació, però, ja s’ha reprès i FGC
ja ha finalitzat la primera fase d’aquestes
millores a la zona del Camí Verd. Aquesta primera fase ha tingut un cost de
40.000 €, tot i que hi ha una segona
fase que completarà l’actuació i que es
durà a terme més endavant, que tindrà
un cost d’al voltant de 100.000 €.
L’actuació completa consistirà en
retirar les terres de l’entrada del túnel,
i s’estabilitzarà la zona de l’esllavissada
reforçant el mur de contenció.
Recordem que aquesta és una actuació
que va a càrrec íntegrament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC).
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BELLATERRA PASSA UN AGOST ESPECIALMENT
CALORÓS AQUEST ANY 2020

L’onada de calor d’aquest estiu ha fet pujar les temperatures fins
a superar els 30 graus a la zona de Bellaterra.

ES PRODUEIX UN ATROPELLAMENT A LA CORBA DE
LA FONT DE LA BONAIGUA

L’incident es va produir a principis d’agost, quan un cotxe va
envestir dos vianants, que van resultar ferits.
A principis d’aquest mes d’agost es va
produir un atropellament a la corba de la
carretera de la Font de la Bonaigua de
Bellaterra.
Dues persones van ser atropellades per
un cotxe que circulava per la carretera,
i totes dues van haver de ser ateses pels
serveis mèdics del SEM, que va traslladar
una ambulància al lloc dels fets.
Tant si circulem amb vehicle de motor
com si anem amb bicicleta o a peu pels
entorns de Bellaterra, hem de ser conscients que cal anar amb tota mena de
precaució per tal d’evitar aquest tipus
d’accidents i no haver de lamentar
danys més greus dels que han passat
fins ara.

Segurament és el que toca, passar calor
a l’agost, però és ben cert que des de fa
uns quants anys les onades de calor són
especialment fortes al nostre país; fruit
del canvi climàtic.
Protecció Civil va avançar a finals de
juliol que activava el PROCICAT (Pla de
Protecció Civil de Catalunya) per altes
temperatures.
I així va ser, a principis d’agost Catalunya va patir una important onada de
calor amb perill moderat a la zona de

Bellaterra però amb temperatures extremes a zones com el Pla de Lleida o la
Catalunya Central.
A Bellaterra, les temperatures han arribat a superar els 30 graus amb facilitat.
Recordem que en aquestes situacions és
molt important mantenir-nos hidratats
bevent aigua i evitant l’alcohol.
També és recomanable evitar sortir en
les hores de màxima calor, i cuidar
especialment de les mascotes i les persones grans.
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LA GENERALITAT PROHIBEIX FER “BOTELLÓN” A
TOT CATALUNYA

Les multes per incomplir aquesta normativa poden ser d’entre
3.000 i 15.000 €.

ES PROHIBEIX FUMAR AL CARRER SENSE DISTÀNCIA DE
SEGURETAT I ES TANCA L’OCI NOCTURN A TOT ESPANYA

Així ho ha anunciat recentment el Ministeri de Sanitat a tots els
governs de les comunitats autònomes, que ho han acceptat.

El Ministeri de Sanitat ha proposat a
totes les comunitats autònomes que no
es pugui fumar al carrer i que es tanquin
els locals d’oci nocturn a tot Espanya, i
ho han acceptat.

Fer “botellón” està prohibit a tot Catalunya des de finals de juliol, després que
ho anunciés la portaveu del govern de la
Generalitat de Catalunya, Meritxell
Budó. Es tracta d’una resolució aprovada
pel PROCICAT per la qual es prohibeix,
per raons de salut pública, el consum
compartit de begudes alcohòliques a la
via pública i a la resta d’espais oberts al
públic.
L’incompliment d’aquesta resolució es
tipificarà com a sanció greu, per la qual
cosa els infractors podran ser sancionats
amb multes d’entre 3.000 i 15.000 €.
A partir d’aquest moment, correspon
als Ajuntaments dur a terme totes les

funcions de vigilància, inspecció i control necessàries per vetllar pel compliment de la resolució del PROCICAT.
Aquesta decisió de prohibir el consum
d’alcohol a l’aire lliure va arribar quatre
dies després que s’ordenés tancar els
locals d’oci nocturn a Catalunya, i
l’endemà que la Junta d’Andalusia prohibís també fer “botellón” en aquesta
comunitat autònoma.
A Bellaterra, aquest tipus d’activitat
és molt freqüent al Turó del Sant Pau;
on s’hi arriben amb cotxe joves de tot
el Vallès i deixen l’entorn ple de deixalles que contaminen el medi ambient i
la salut pública.

Salvador Illa, Ministre de Sanitat, ha
anunciat que s’han acordat 11 mesures
obligatòries i 3 recomanacions. La mesura més destacada i dràstica és la decisió
de tancar tots els locals d’oci nocturn
sense excepció: discoteques, sales de
ball i bars de copes, amb i sense actuacions musicals. Mesura que ja estava
vigent a Catalunya des del 24 de juliol.
L’altra mesura principal és la prohibició
de fumar a l’aire lliure, sempre que no
es pugui mantenir la distància mínima de
2 metres entre persones. Inclou qualsevol inhalació de tabac, no només les
cigarretes. El motiu és que quan es
fuma, hi ha risc de tocar massa la mascareta i és un hàbit que pot facilitat
molt la transmissió del virus.
Altres mesures principals són que bars i
restaurants hauran de tacnar, com a molt

tard, a la una de la matinada. També
s’hauran de fer tests PCR a totes les persones que ingressin en centres sociosanitaris, i també als treballadors que
comencin a treballar-hi o tornin de
vacances.
També caldrà fer cribratges sistemàtics
amb PCRs a les poblacions de risc que es
consideri necessari, on hi hagi brots. A
les residències de gent gran, les visites
familiars es limitaran a una sola persona
una hora al dia, amb visites esglaonades
en tot el centre.
Si es vol organitzar esdeveniments amb
un nombre elevat de persones, s’haurà
de fer una avaluació de riscos. També
s’estableix que en l’hostaleria cal garantir la distància d’1 metre i mig en barres,
taules i terrasses, i amb un màxim de 10
persones per taula.
Totes aquestes mesures ja s’apliquen
total o parcialment a Catalunya, però
són noves per a altres comunitats, que
les aplicaran immediatament i d’aquesta
manera s’unificarà a tot el territori.
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NOTÍCIES

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

S’INCENDIA L’ESTACIO ELÈCTRICA DE L’ANTENA DE
TELEFONIA AL COSTAT DE L’AP-7

L’incendi el van detectar treballadors de la Brigada de l’EMD a
temps i els Bombers van poder fer una ràpida intervenció.

Obra nueva
reformas integrales,
fachadas, cubiertas,
mantenimientos,
pladur, pintura,
electricidad y fontanería.
També les Caramelles a Bellaterra tenen
Joni Pérez
la intenció de redescobrir i revitalitzar una

El passat novembre en Mn. Marc Aceituno
va promoure, a la Parròquia de la Santa
Creu, “el taller de famílies” amb dos objectius: motivar la col•laboració dels fills i la
participació del jovent a la comunitat
bellaterrenca.
A les reunions van sorgir diversos projectes: entre ells el de les Caramelles a Bellaterra per a la segona Pasqua. Les Caramelles a Bellaterra tenen una finalitat solidària 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 persones.

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 voldríem anar a casa dels veïns que ho demanin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

93 729 54 18 - 615 20 52 27
C/ Josep Miquel nº24-28
Sabadell, 08204

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, conservatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses
mares i quatre cantaires, on el director de
la coral i expert en caramelles va ensenyarnos tres boniques cançons. Agraïm a la

El passat 21 d’agost, la Brigada de
l’EMD de Bellaterra va detectar una
columna de fum en una zona propera a
l’AP-7 entre Bellaterra i Sant Cugat.

(telèfon d’emergències). Els Bombers
van personar-se al lloc dels fets i van
poder fer una ràpida actuació d’extinció
de les flames.

Es tractava d’una estació elèctrica
d’una antena de telefonia que s’havia
incendiat per causes desconegudes.

Afortunadament, no va haver-hi ferits
i les flames no van extendre’s per tota
la zona boscosa tan propera entre els
pobles de Bellaterra i Sant Cugat. En
aquests mesos d’estiu, s’ha d’anar amb
molt de compte perquè és una zona molt
propensa a la vegetació abundant.

La detecció de l’incendi es va fer a
temps i la Brigada van poder avisar ràpidament als Bombers trucant al 112
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CONSELLS PER PREVENIR L’APARICIÓ DEL
MOSQUIT TIGRE, MOLT COMÚ A L’ESTIU

La proliferació d’aquest molest insecte es pot aturar i erradicar amb
actuacions preventives que la ciutadania pot aplicar a casa seva.

Primer de tot s’ha de saber que el mosquit tigre passa per quatre etapes vitals:
OUS les femelles dipositen els ous a les
parets dels recipients a prop de l’aigua.
Cada femella pot pondre prop de 80 ous
en cada posta. Quan els ous queden submergits, s’inicia el desenvolupament.
LARVA Quan surt de l’ou, és de vida
aquàtica però de respiració aèria i triga
entre 4 i 5 dies a passar a la fase següent.
PUPA Aquesta fase dura al voltant de
dos dies, durant els quals es produeix la
metamorfosi que el transformarà en
mosquit.
ADULT Quan ja és adult, viu prop de
dues setmanes. En arribar l’hivern, les
larves i els adults van morint i tan sols
queden els ous hivernants dipositats a
les parets dels recipients, que sobreviuran fins a la primavera de l’any següent.

Moment en què, amb les primeres pluges, i l’augment de les temperatures,
donaran lloc a una nova primera generació.
Les fases de larva i pupa requereixen la
presència d’aigua, en cas contrari, moririen. Els ous es ponen a l’interior de
qualsevol recipient de petites dimensions que contingui aigua durant un
mínim de cinc dies.
Això el converteix en un problema
social de primer ordre. Controlar-lo
depèn, en gran part, de l’atenció dels
ciutadans; ja que es calcula que la
immensa majoria d’espais on l’insecte
pot criar són dins de finques privades.
També es poden localitzar a la via
pública, però no dipositen mai els ous en
aigües en moviment ni en volums d’aigua
important de més de 200 litres. Prefereixen espais molt petits i amagats.

Eliminar tots els punts d’aigua on pot
créixer és la mesura preventiva més
efectiva. Cal posar sota cobert tots els
objectes i contenidors on es pugui acumular aigua i evitar que s’inundin. Capgirar, buidar o renovar l’aigua setmanalment en cas d’objectes o recipients fixos
que puguin acumular aigua, i tapar
mitjançant tapes o mosquitera fina els
que no es puguin buidar. Els pneumàtics
s’han de mantenir secs i sota cobert. Les
canaleres de les teulades s’han de mantenir netes de restes vegetals i fer el
manteniment dels embornals dels patis.
Mantenir en condicions higienicosanitàries correctes les basses i les piscines.

En cas que estiguin buides, s’han de
mantenir del tot eixutes. Cal evitar els
forats i les depressions del terra on es
pugui acumular aigua, i també els forats
dels arbres dessecant-los o col·locant
algun material que ho tapi, com ara
sorra.
Això es complementa amb l’acció de les
administracions públiques sobre els
altres punts de cria a la via pública.
Si es tenen consultes relacionades
amb el mosquit, es poden enviar a un
servei especial de l’Ajuntament de
Cerdanyola a:
salutpublica@cerdanyola.cat.
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ELS SET CONSELLS PER ESTALVIAR EN LA
TORNADA A L’ESCOLA

L’Agència Catalana de Consum recomana seguir la regla de les
cinc “r”: reflexionar, reciclar, reduir, reutilitzar i reparar.

Arriba el setembre i, com cada any, ja
és aquí la tornada a l’escola. Les famílies catalanes preveuen gastar de
mitjana uns 169 euros en material
escolar, llibres, roba, calçat i altres
productes relacionats amb el nou curs.
Això, per a molts pares i mares, és una
despesa extraordinària, i per tant convé
tenir clar alguns trucs senzills per planificar bé les compres d’aquests dies i
mirar d’estalviar una mica.

que es pugui continuar fent servir. Tot
plegat, amb l’objectiu de gestionar de
manera racional els recursos econòmics i fer un consum responsable, sostenible i compromès amb el medi
ambient.

D’una banda, l’Agència Catalana de
Consum recomana seguir “la regla de les
cinc erres”: reflexionar, reciclar, reduir,
reutilitzar i reparar. Pensar bé què cal
comprar; mirar què es pot reciclar d’anys
anteriors; evitar comprar més coses de
les que realment necessitem; reutilitzar
allò que no hagi acabat la seva vida útil;
i arreglar, si es pot, el material escolar

1. Planificar les despeses necessàries.
Fer un inventari amb tot allò que (realment) necessitem per evitar compres
compulsives, improvisades o innecessàries.

D’altra banda, el portal especialitzat
Expoeduca proposa diversos consells
útils per tornar a l’escola sense deixarnos-hi el sou. Us els resumim aquí:

2. Comparar preus. La tornada a
l’escola s’ha de fer amb temps. És important saber què val cada producte, tenir

en compte ofertes i descomptes, i aprofitar rebaixes o beques.

cions en els llibres de text. Cal estar
alerta per aprofitar-les.

3. Reutilitzar roba o llibres d’altres
familiars o amics. Abans d’anar a comprar cal repassar què tenim i que podem
aconseguir gràcies a altres familiars o
amics de cursos superiors. Peces de roba,
llibres que encara es poden utilitzar...
Probablement els farem un favor si ens
quedem coses que ells no necessiten.

6. Compres de segona mà o bescanvi. Hi
ha webs que faciliten intercanviar o
comprar productes de segona mà. Una
manera sostenible d’estalviar i allargar
l’ús d’objecte i productes que encara
tenen vida útil.

4. Buscar les opcions més econòmiques.
Segons l’OCU, les grans superfícies són
l’opció més econòmica per a la compra
de llibres de text. Una opció a tenir en
compte és també els llibres de segona
mà.
5. Aprofitar les promocions. Aquests
dies moltes botigues ofereixen promo-

7. Repassar les opcions de finançament. Si heu de fer despeses importants,
podeu comprar els vostres productes
amb temps i de manera progressiva. Convé informar-se bé de quines opcions hi
ha, en quins terminis es pot pagar i si hi
ha interessos.
Informació extreta de
www.naciodigital.cat
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Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

joies fetes a mà

Taller a Bellaterra

Creació artesanal
Un valor afegit únic i que aporta
qualitat a cada peça

Confeccionat al costat
de casa
penjolls

collarets

arrecades
plaques

penjolls

joies fetes a mà

Arrecades,
collarets,
pulseres...
Fem joies o records
especials
a mida.
Realitzem
qualsevol tipus de joia,
Preus molt
competitius.
totalment personalitzada i garantint

MCasals

l’artesania de tots els processos
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com

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

plaques

collarets
pulseres

Records
de per vida
Fem joies
o records
especials a mida.
Creació de peces especials,
Preus
molt competitius.
medalles, detalls,
plaques...tot
fet a

MCasals

arrecades

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

Restauració de joies antigues

joies fetes a mà

anells

plaques

penjolls

plaques

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

24

LA RECEPTA
PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA
De particular a partircular
Abstenir-se agències

RECEPTA 25

PATATES FARCIDES
Recepta de Joan Corminas extreta de www.receptes.cat

INGREDIENTS (2 racions)
•
•
•
•
•
•

50 grams de bròquil
1 bol de crema fresca
2 patates grosses
4 cullerades de parmesà
1 polsim de sal, i pebre
4 cullerades de cansalada en daus
petits

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

PREPARACIÓ:
Bull les patates i el bròquil fins que estigui al dente, talla les patates a la meitat i buidales.
Reserva per després farcir-les.
Tritura, o aixafa amb una forquilla la barreja de patata amb el bròquil.
Agrega la crema fresca i el formatge parmesà remena bé, que quedi tot ben barrejat, i
condimenta bé.
Preescalfa el forn a 190 graus.
Col·loca les meitats de patata en una safata de forn ben greixada
Farceix aquesta massa a les meitats de patata i reparteix pel damunt els daus de cansalada.
Enforna, i deixa coure al forn fins que la cansalada quedi ben cruixent i torrada.

joies fetes

anells

arrecades

penjolls

MCa

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

joies fetes a mà

936 743 081

arrecades

plaqu

ades

93 619 11 84

collar

joies fetes a mà

MCasals

Carretera Barcelona, 166
(esq. Ripoll)
BARBERA DEL VALLES

Taller a Bellaterra

pulseres
collarets
plaques

anells

arrecades
penjolls

joies fetes a mà

MCasals

el secret es a la massa

pulse

MCasals

joies fetes a mà

Records
de per vida
Fem joies
o records
especials a mida.

Creació de peces especials,
Preus
molt competitius.
medalles, detalls,
plaques...tot
fet a
mà amb materials purs
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com
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penjolls

pulseres

pulseres

anells

collarets

collarets

collarets
plaques

plaques

Confeccionat al costat
de casa

l’artesania de tots els processos
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com

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

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

Arrecades,
collarets,
pulseres...
Fem joies o records
especials
a mida.
Realitzem
qualsevol tipus de joia,
Preus molt
competitius.
totalment personalitzada i garantint

anells

penjolls

plaques

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

nells

pulseres

arrecades

Restauració de joies antigues

plaques

Confeccionat al costat
de casa

anells

Personalització

comercial@totbellaterra.com

penjolls

arrecades

Un valor afegit únic i que aporta
qualitat a cada peça

Records
de per vida
Fem joies
o records
especials a mid

Demana més informació al telèfon

Taller a Bellaterra

Creació artesanal

anells

www.santcugatesports.com

joies fetes a mà

Restauració de joies antigues

arrecades

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

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

Creació de peces especials,
Preus
molt competitius.
medalles, detalls,
plaques...tot
fet a
mà amb materials purs
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com

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
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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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10

Major

A

Ctra. Universitat

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9

Autònoma

11
12
13

13

Sa
rrdda
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sitsa-

5

P

H

Q

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
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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

