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L’octubre s’acaba i dóna pas a les típiques
celebracions de Castanyada i Tots Sants,
que tant a Bellaterra com a tots els
municipis, hauran de ser més familiars que
mai a causa de les mesures per frenar la
Covid-19. Bellaterra, però, no s’atura. Els
projectes de mobilitat a Can Miró i de
peatonalització a la plaça del Pi segueixen
endavant, l’EMD es digitalitza, i els veïns i
veïnes demostren la seva enorme solidaritat
batent rècords en la campanya de donació
de sang. I no oblideu que aquest any és més
important que mai vacunar-se de la grip!

Notícies i continguts: Octubre 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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AQUEST 2020 TOCA VIURE UNA CASTANYADA
DIFERENT, MÉS EN FAMÍLIA QUE MAI

Es pot gaudir de la festivitat fent cuina casolana en família o en
petits grups de màxim 6 persones, i preferiblement a casa.

No obstant, el que sí que ens permet la
pandèmia són les clàssiques parades de
venda al carrer de castanyes i panellets,
les
quals
tenen
l’aprovació
de
l’organisme sempre que compleixin totes
les mesures de seguretat.

La situació de pandèmia que tenim a
causa de la Covid-19 aquest any 2020 ens
obligarà a repensar algunes de les celebracions més tradicionals, com pot ser la
de la Castanyada i Tots Sants.
Davant de la proximitat de les dates
tan assenyalades, Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya ha presentat
les principals recomanacions per tal de
celebrar les tradicions dels dies 31
d’octubre i 1 de novembre, amb seguretat i complint amb totes les mesures i
restriccions per evitar la propagació del

virus en el marc d’aquesta segona onada
de la pandèmia.
Queden prohibides les activitats celebrades al carrer com el “truc o tracte”,
tradició nord-americana del Halloween
que ha arrelat amb força els últims anys
a Catalunya. Tampoc es podran fer passatges del terror de manera pública,
només es podran organitzar amb els
grups estables de convivència. El PROCICAT també recorda que “una màscara de
disfressa no substitueix una màscara de
protecció del virus”.

Per al tradicional culte als difunts de
l’1 de novembre, dia de Tots Sants, PROCICAT també ha establert un seguit de
recomanacions per evitar, especialment,
les situacions amb aglomeracions en els
cementiris municipals. Caldrà aplicar un
control d’aforament de manera que
l’ocupació respecti sempre el màxim
d’una persona per cada 2,5m2. També
seran necessàries entrades i sortides
diferenciades sempre que sigui possible,
i a poder ser, limitar l’estada en el recinte així com l’ús de bancs i seients que

puguin haver-hi. Les persones podran
acostar-se a dipositar flors en els nínxols,
però mantenint les mesures d’higiene i
respectant la distància interpersonal
entre les persones no convivents.
Enguany, per tant, aquestes festivitats
se celebraran més en família que mai.
D’alguna manera haurem de recuperar
les velles tradicions, i celebrar-ho amb
els membres més propers del nucli de
convivència. Haurem de viure una Castanyada diferent, però això no té per
què ser negatiu. Es pot gaudir de la festivitat, per exemple, fent cuina casolana
en família o petits grups de màxim 6 persones, i preferiblement a casa. Aprofitem, que ara que ve el fred, on més a
gust s’hi està és a casa.

senyals horitzontals de limitació a 30 km/h i de prioritat a la bicicleta.

Encreuament entre la BV-1414 i el carrer Can Miró (Ruta d’accés a la UAB pel pont de Can Miró)
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Exemple senyals horitzontals de limitació a 30 Km/h i de prioritat de bicicleta

L’EMD APROVA PER UNANIMITAT EL PLA DE
MOBILITAT
LA ZONA
DE
CAN esMIRÓ
Amb
objecte de garantir DE
la continuïtat
i accessibilitat
dels vianants,
proposa l’ampliació de la vorera del

Proposta detall del pont de Can Miró

(Exclusiu veí)
(Amplada total)

carrer Can Miró en el tram del pont (on actualment la vorera és de 0,8 m), adequant-ne l’amplada a un
Es faran d’un sol sentit el Pont de Can Miró i el carrer Enric Morera,
mínim d’1,8m, tal com s’estipula a l’ordre estatal VIV/561/2010.

direcció BV-1414 i així es pacificarà de vehicles la zona veïnal.

Informació gràfica de la proposta

Proposta de velocitats i sentits de circulació dels carrers Can Miró, Sardanista Serra i Enric Morera

Recinte UAB

Un altre encreuament perillós és el del carrer Enric Morera, ja que el fet que sigui de doble s
circulació, incrementa la problemàtica. En aquest carrer les sortides es realitzen a la tarda i confluei
les entrades dels veïns a aquest carrer. Aquest fet comporta que hi hagi un encreuament de f
vehicles i aquest fet incrementa la problemàtica. A l’hora punta de la tarda s’arriben a enregistrar e
tipus uns 100 vehicles sortint per aquest punt.

secundari, ja que
del encreuament
terme de
troba
en ésaquestes
franges
Un altre de les problemàtiques
en dins
aquest
amb saturada
la BV-1414
que abans
els vehicles
Bellaterra també es disposa d’una de les
horàries. Això fa que el trànsit per
el sentit contrari entrades
i per evitar
aquestes
situacions es vanaquests
implantar
pilones.
principals
a la UAB.
carrers
veïnals sigui molt intens
L’EMD de Bellaterra ha aprovat per unanimitat el Pla de Mobilitat per pacificar
el trànsit de la zona de Can Miró. Una
proposta que té per objecte donar resposta immediata a les principals problemàtiques detectades, adoptant una solució provisional que causi el mínim impacte a la mobilitat de Bellaterra.
Els objectius principals seran millorar
la seguretat viària, garantir les connexions de manera segura, i disminuir
progressivament el volum de trànsit. I
la proposta inclou les actuacions
d’implantar un sentit únic de circulació
al Pont de Can Miró en sentit BV-1414, i
implantar un sentit únic al carrer Enric
Morera en sentit BV-1414.

Can Miró és una zona veïnal que es
localitza al nord de Bellaterra i limita 7
amb el recinte de la UAB. Dins d’aquesta
zona es disposa un dels accessos de la
UAB, el de la Facultat de Veterinària, i
des d’on es pot connectar amb la xarxa
interna de la universitat i la resta de
facultats. Aquesta connexió es realitza
pel pont que connecta el carrer Can Miró
amb la travessera dels Turons.
Segons els sentits de circulació, per
connectar amb aquest pont des de la
BV-1414 s’utilitza en sentit d’entrada a
la UAB el carrer Can Miró, i el sentit de
sortida l’itinerari que conformen els
carrers Sardanista Serra i Enric Morera. I
aquest es podria considerar un accés

i amb velocitats molt altes, provocant

Encreuament
entre
la BV-1414
carrer
(Sortida
de la UAB pelper
pont
Can Miró)
L’entrada
i sortida
de lai el
UAB
pel Enric
pont Morera
situacions
d’inseguretat
alsde
vianants
del carrer Can Miró es realitzen especialment en les hores punta com a connexió
alternativa a l’entrada principal, que es

i veïns. En aquests punts es registra una
intensitat de 800 vehicles diaris.

Jordi Singla Obiols

Director de SinOb Mobilitat

C. Teodora Lamadrid
Num.37 P.at Pta.1
08022 - Barcelona
B66773045

En aquesta línia, cal tenir present també el conflicte que es crea en la connexió entre els carrers Sa
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DIFICULTATS PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ DEL
PUOSC PEL PROJECTE DE LA PLAÇA DEL PI

L’EMD estudia renunciar a una de les dues subvencions que dóna el
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a poder fer el projecte.

L’EMD de Bellaterra ja fa un any que va
presentar una de les iniciatives més
importants de la història de Bellaterra:
el projecte de la peatonalització de la
plaça del Pi. El projecte consisteix a
desviar la carretera BV-1414 pel carrer
Lluís de Ábalo, i modificar l’espai de
davant de l’estació de FGC per fer-lo tot
per a vianants.
Ara, Ramon Andreu ha informat que
l’EMD es troba amb algunes dificultats
per demanar les subvencions del PUOSC
(Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya). Aquest tipus de subvencions no
donen el 100% del cost de les obres, sinó
que donen un percentatge que varia en
funció dels diners que s’hi inverteixen
en total i del seu criteri de què considerin més necessari.
La Generalitat de Catalunya ja va donar
el vistiplau al projecte per entrar en

aquest pla de subvencions, el que passa
és que el pressupost per a la desviació
de la carretera ascendeix a 122.972,07€,
i el PUOSC en subvencionaria 98.377,66€
l’any 2024; i el de la peatonalització de
la plaça del Pi ascendeix a 248.374,61€,
dels
quals
se’n
subvencionarien
35.555,56€ l’any 2021.
Això s’ha convertit en un inconvenient, perquè és impossible que el
2021 s’executi el projecte de la plaça
si encara no està feta la desviació del
trànsit, subvenció de la qual no arribarà fins al 2024. I l’opció de fer alguna reforma a la plaça amb aquests
35.555€ del 2021 no és viable, perquè
per poder-los rebre, a la plaça se n’han
d’invertir 248.374€; donat que només
es subvenciona un percentatge de la
despesa total. Per tots aquests motius,
es fa molt difícil que l’EMD pugui acceptar la subvenció del 2021.

L’EMD ha intentat parlar amb la Generalitat per modificar els tempos dels
pagaments, però no ha estat possible
efectuar aquest canvi. Per tant, està
estudiant renunciar a la primera subvenció del 2021 i esperar al 2024 que arribi
la segona subvenció per començar a dur
a terme el projecte.

En el cas de fer la renúncia dels
35.000€ de l’obra de la plaça, l’EMD
també està estudiant la possibilitat de
demanar al PUOSC que es pugui traspassar aquesta quantitat al finançament de l’altra subvenció per la desviació del 2024.

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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L’AJUNTAMENT DESTINARÀ 600.000€ PER
ARREGLAR L’ENLLUMENAT DE BELLATERRA

David González ha assegurat que és una inversió per solucionar un
problema que preocupa molt als veïns i veïnes.

Una de les qüestions que més preocupen als veïns i veïnes de Bellaterra és la
manca de manteniment que arrossega
l’enllumenat
del
poble.
Aquestes
instal·lacions ja fa molt de temps que no
es troben en condicions òptimes, el
cablejat és antic i constantment hi ha
talls de llum en diverses zones.
És per això que David González ha assegurat que una de les inversions més
importants que es vol fer a Bellaterra en
els pròxims anys és la de millorar
l’enllumenat de Bellaterra.
Encara està per aprovar en Ple Municipal, però diu que hi ha previstos 300.000€
per a destinar a aquesta qüestió durant
el 2021, i 300.000€ més per al 2022. Tot
i això, abans que acabi aquest any 2020
també es vol destinar una partida per
començar a veure alguna millora. Es vol

canviar la lluminària i reforçar i millorar
tot el cablejat.
González és el segon tinent d’alcalde i
regidor de l’Ajuntament de Cerdanyola,
s’encarrega de Bon Govern i Qualitat
democràtica, Joventut, Universitat i Ciutat del coneixement, Educació i Tecnologies i Sistemes d’Informació; i des del
passat mes de setembre és també el nou
regidor de Relacions Institucionals amb
l’EMD de Bellaterra.
Cal recordar a tots els bellaterrencs i
bellaterrenques que qualsevol incidència sobre enllumenat que vegin a la via
pública, ho poden comunicar trucant
directament a la Policia Local de Cerdanyola (Telèfon 93 691 20 00) perquè
passin un avís per reparar-ho. Quan
abans s’avisin totes les incidències,
abans es podran reparar.
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S’OBSERVEN ALGUNS CASOS DE XINXES DE BERNAT
MARBREJAT A BELLATERRA
És un insecte inofensiu per als humans i animals, però que provoca
danys bastant greus en plantes i cultius de fruita i hortalissa.

L’EMD ESTUDIA CANVIS DE MOBILIARI AL TURÓ DE
SANT PAU PER EVITAR ELS “BOTELLONS”

Últimament s’han fet molt freqüents a la zona i s’han agreujat
amb el tancament de bars i discoteques.

A més, quan se sent amenaçat produeix
una forta i desagradable olor com a
mecanisme de defensa, d’aquí li ve el
nom de pudent.
La presència d’aquest insecte es va
detectar l’any 2016 a Girona, i s’ha anat
estenent per diversos municipis de Catalunya. Molt recentment va haver-hi una
plaga a Sant Quirze del Vallès, i es va dur
a terme una fumigació de tractament
fitosanitari amb avionetes a les zones
menys habitades, tot i que es va demanar als veïns de la població que es confinessin a casa durant dues hores.

Les xinxes pudents marrons (Halyomorpha Halys), o també anomenades
“bernat marbrejat” són uns insectes
d’origen asiàtic presents en diversos països d’Europa. Es desenvolupen i es reprodueixen en un gran nombre de plantes i
arbres d’espais verds.
Aquest animal es distingeix d’altres
espècies autòctones per tenir unes bandes blanques a les antenes. No produeix
cap mena de picada ni transmet malalties a l’ésser humà, però resulta molest
i genera certa alarma, perquè té la particularitat d’hivernar dins de les construccions i els vehicles, i pot trobar-se
en grans quantitats.

Ara, a Bellaterra comencen a haver-hi
casos. I tot i que s’ha d’estudiar encara
quina és l’afectació, s’ha de tenir en
compte que és un insecte que pot malmetre els pins i l’entorn natural de
Bellaterra. És especialment perillós a
l’estiu amb cultius agrícoles de fruita i
hortalissa.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat està duent a
terme un seguiment intensiu d’aquesta
plaga a Catalunya, i diversos estudis.
De tota manera, es recomana que
davant la presència d’aquests insectes
no s’ha d’utilitzar tractaments insecticides, perquè no són efectius.
Es recomana atrapar-los amb aspiradors i deixar-los en un pot amb aigua i
sabó. Mai alliberar-los a l’exterior.

Ja un temps que el Turó de Sant Pau de
Bellaterra s’ha convertit en una zona on
l’activitat dels “botellons” (quedades de
gent jove per beure alcohol a la via
pública) s’ha fet molt freqüent. A més a
més, amb l’última mesura de tancar els
bars i discoteques, s’ha agreujat exponencialment.
Aquest tipus d’activitat, per una banda
genera contaminació acústica, ja que
normalment les trobades són en horari
nocturn i ocasionen molèsties als veïns
de la zona, a part que també accedeixen
al turó en cotxes particulars; i d’altra
banda contaminació ambiental, ja que
sovint els contenidors o papereres són
insuficients per la quantitat d’ampolles,

gots, i altres objectes que s’utilitzen.
També és cert que molts grups de persones deixen tota mena de deixalles a
l’entorn natural, que queda ple de
vidres, bosses de plàstic, ampolles...
És per aquest motiu que l’EMD de Bellaterra vol intentar reduir aquesta activitat i aquest impacte, que encara és més
greu en temps on no es permeten les
aglomeracions ni els intercanvis de begudes. S’estan estudiant canvis en el mobiliari urbà de la zona, com canviar, retirar o afegir alguns elements (bancs,
papereres...), i també s’ha fet una
campanya d’impacte per part de la
Policia Local per intentar dissuadir
l’activitat.
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RÈCORD DE DONACIONS DE SANG A BELLATERRA
EL MES D’OCTUBRE

Fins a 78 persones van fer la seva donació de sang, i en total se’n
beneficiaran fins a 210 persones malaltes.

L’EMD FA UNA PODA URGENT DAVANT LA
INEFICÀCIA DE L’AJUNTAMENT

Els arbres a línia de carrer són competència de l’Ajuntament, però
es troben en un estat de deixadesa.
La brigada de l’EMD de Bellaterra està
fent uns petits treballs de poda en arbres
que estan a línia de carrer de Bellaterra.
Ho fan perquè, tot i no tenir-ne la competència, no es troben en les condicions
òptimes per estar a la via pública.
L’Ajuntament de Cerdanyola és qui té
competència de la cura dels arbres i
vegetació en línia de carrer, però últimament a Bellaterra n’hi ha molts que es
troben en una situació de deixadesa.

La jornada de donació de sang organitzada a Bellaterra a principis del mes
d’octubre va batre tots els rècords. Un
total de 78 persones van passar per
l’edifici de l’EMD, a la plaça Maragall,
per fer aquest gest solidari que ajuda a
salvar vides.
La jornada també va servir perquè 12
persones es convertissin en donants de
sang per primera vegada.
La resposta de la població de Bellaterra
a la crida feta pel Banc de Sang i Teixits
conjuntament amb l’EMD ha estat excepcional.
Gala Cortel, de l’àrea de promoció de
la donació del Banc de Sang i Teixits, va
destacar que de cada donació s’extreuen
fins a 3 components de la sang, i per
tant, d’aquesta campanya se’n beneficiaran fins a 210 persones malaltes. Amb
aquestes paraules ho va voler agrair:

“En nom del Banc de Sang i de tots els
malalts que necessiten cada dia alguns
dels components sanguinis, us volem
donar les gràcies i felicitar-vos per l’èxit
i el rècord d’aquesta campanya de donació de sang que s’ha fet a Bellaterra.
Penseu que la sang no es fabrica i que
darrere de cada donació hi ha 3 components molt importants que van a parar
a cada malalt. Multipliqueu aquesta
xifra i veureu a l’acte el què heu fet en
aquesta campanya. Estem molt satisfets,
i us ho volem transmetre i us volem
donar les gràcies.”
De les 78 persones, donants, 31 ho van
fer al matí i 47 a la tarda. La importància de fer donacions aquest any és més
gran que en altres ocasions perquè
actualment les necessitats de sang són
més elevades de l’habitual. El motiu és
la represa d’operacions als hospitals,
que s’havien ajornat durant les setmanes
més dures de la pandèmia.

No és la primera vegada que l’EMD ha
fet algunes actuacions que pertoquen
fer-ho als serveis de l’Ajuntament, i
davant la ineficàcia d’aquestes competències, l’EMD ha actuat per poder
tenir el poble en condicions.
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JA ES PODEN FER TOTS ELS TRÀMITS DE L’EMD
DE BELLATERRA DE FORMA TELEMÀTICA

Els tràmits els pot fer qualsevol veí o veïna de Bellaterra i només
fa falta tenir el certificat de firma digital.

L’EMD de Bellaterra ja té al dia tots els
tràmits perquè es puguin fer de forma
telemàtica. Per poder-ho oferir als veïns
i veïnes, tots els treballadors i càrrecs
electes, i també els vocals de l’oposició,
han fet una formació de la Diputació de
Barcelona per conèixer com funcionen
els tràmits digitals. També s’ha fet una
adequació de tot el material de la pàgina
web de l’EMD.
L’època en què vivim és una època
digitalitzada, cada vegada més, i és per
això que els tràmits de l’EMD no poden
quedar enrere i han d’estar al dia de
les noves tecnologies. Però també,
malauradament, l’època en què vivim
ens obliga a fer digitalment moltes més
coses de les que ens agradaria.

La pandèmia de la Covid-19 ha fet accelerar aquesta digitalització de les institucions, i també ha obligat als ciutadans
a actualitzar-se.
Per tant, en aquests moments, qualsevol veí o veïna que disposi de certificat
de firma digital pot fer a través de la
web de l’EMD de Bellaterra (www.emdbellaterra.cat) diversos tràmits com per
exemple: Instàncies de qualsevol tema,
preguntes i consultes de serveis públics,
comunicació d’incidències, sol·licitud de
reserves de sales per reunions o activitats, sol·licituds d’assessorament urbanístic, totes les convocatòries internes
de plens i consells... Entre d’altres. I la
possibilitat de fer aquests tràmits en
línia suposa un avantatge per a tothom.

1 d’octubre de 2020
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Com sabré si soc un
contacte estret d’un cas
positiu i què he de fer?

LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ DE LA GRIP, ARA MÉS
IMPORTANT QUE MAI

Vacunar-se contra la grip aquest any és un acte de solidaritat per
contribuir a descongestionar els centres sanitaris.

El sistema de vigilància epidemiològica té un protocol que identifica tots els
contactes estrets de les persones diagnosticades de Catalunya.

Com sabré si soc un contacte estret?

/ Rebràs una trucada i un missatge que t’informa que ets un contacte estret.

Què he de fer?

/ Cal que facis aïllament preventiu durant els 10 dies
posteriors al contacte.

El període ideal per vacunar-se contra
la grip són els mesos d’octubre i novembre (tot i que la vacunació també es pot
realitzar fora d’aquest període) i el seu
efecte dura un any.
No obstant això, la vacunació no sempre impedeix contraure la grip:
l’efectivitat depèn del grau de similitud
entre les soques vacunals i les soques
gripals circulants. També és menor entre
les persones amb factors de risc que
entre els professionals sanitaris.
També cal tenir en compte que, en
molts casos, els símptomes gripals que
apareixen en les persones vacunades no

són grip sinó altres virasis freqüents en
l’època de vacunació.
En aquests moments, vacunar-se contra
la grip és vital per reduir la transmissió
de la malaltia i facilitar, alhora, la lluita
contra la Covid-19.
Les persones considerades de risc es
poden vacunar gratuïtament al sistema
sanitari públic. Heu de contactar amb el
vostre Centre d’Atenció Primària i demanar cita prèvia. Aquestes persones considerades de risc són:
Les que tenen 60 anys o més, dones
embarassades i puèrperes, infants
d’entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat (nascuts abans
de les 32 setmanes de gestació), persones amb malalties cròniques, persones
de centres per a gent gran o altres institucions tancades, persones amb obesitat mòrbida, professionals de la salut,
sociosanitaris i docents; i persones que
en cuiden d’altres que pertanyen a
qualsevol dels col·lectius anteriors o
que hi estan en contacte.

2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (01.10.2020)

L’Agència de Salut Pública de Catalunya
impulsa cada any una campanya de vacunació antigripal estacional, que s’adreça
especialment a les persones que tenen
un alt risc de complicacions si pateixen
la grip, i també a les persones o grups
que poden transmetre la grip a persones
en situació d’alt risc, com ara els professionals de la salut.

/ Queda’t a casa,
una habitació individual.

/ Restringeix al màxim les
sortides de l’habitació.
En cas que ho facis, utilitza
sempre mascareta quirúrgica,
tu i els teus convivents.

/ Extrema les mesures
de protecció, renta’t les
mans sovint i utilitza la
mascareta.

/ Has d’estar localitzable
durant tot l’aïllament.

/ En cas que tinguis símptomes,
has de posar-te en contacte al més
aviat possible amb el teu centre
d’atenció primària o trucar
al 061 Salut Respon.

/ Has de fer seguiment i vigilància
dels teus símptomes (encara que
no en tinguis) 2 cops al dia, a través
de l’app STOP COVID19 CAT.

/Salut

/ 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 No
ensens
podem
relaxar.
Evitem un rebrot!
podem
relaxar.
No ens podem relaxar.
Evitem
un rebrot!

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

/Salut

2
20

3
21

Fem joies o records especials a mida.
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arrecades

collarets
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joies fetes a mà
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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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COM IDENTIFICAR LA VESPA ASIÀTICA I COM
ACTUAR DAVANT LA SEVA PRESÈNCIA

És una espècie invasora que s’alimenta d’abelles, i que durant els
últims mesos se n’han trobat diversos nius a Bellaterra.

La mida oscil·la entre els 17 i 32mm de
llargària, i a diferència d’altres espècies
del mateix gènere, les obreres i les reines són difícils de diferenciar morfològicament.
No és especialment agressiva per a les
persones a no ser que s’acostin a menys
de 5 metres d’un niu o vesper, però és
una espècie que captura moltes abelles i
les fa reduir o aturar la seva activitat
recol·lectora, per tant, és un problema
afegit per l’apicultura.
Quan es detecta un niu o qualsevol
exemplar de vespa asiàtica, s’ha de
comunicar al cos d’agents rurals, que
és on se centralitza tota la informació.
Es pot trucar al 93 561 70 00 o enviar
un correu electrònic a:
velutinacar@gencat.cat
Mai s’ha d’intentar capturar els exemplars, ja que ens arrisquem a una picada.
Només en el cas que es pugui, es pot fer

La vespa asiàtica (Vespa velutina
nigrithorax) és una espècie invasora que
viu originàriament a la Xina, el nord de
l’Índia, i Indonèsia. Va introduir-se a
finals del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d’un contenidor que venia
de la Xina. Posteriorment es va estendre
per tot el sud de França i l’any 2007 ja
s’estimava que hi havia milers de nius.
S’estima que la velocitat d’expansió ha
estat de 100km/any.
Els adults s’alimenten de líquids dolços
(nèctar i mel) i també de fruita madura.
Les larves s’alimenten d’abelles i
d’altres tipus d’insectes que són capturats pels adults i transportats als nius.
La vespa velutina instal·la els seus nius,
preferentment, a les branques altes dels

arbres, tant a les zones urbanes com
agrícoles o boscoses. Aprofita les valls
fluvials i evita les poblacions pures de
coníferes. Normalment construeix dos
nius, i el segon pot arribar a ser molt
voluminós (aproximadament 60cm de
diàmetre) de paper mastegat, que presenta un orifici petit i lateral de sortida.
Aquesta vespa presenta un aspecte més
fosc en comparació a les vespes socials
autòctones del nostre país. Presenta el
tòrax negre envellutat i segments abdominals de color castany ribetejat amb
una fina franja groga. Únicament el
quart segment de l’abdomen és quasi en
la seva totalitat de color groc-taronja. El
cap és negre, la cara groc-ataronjada i
les potes castanyes al final.

una fotografia i enviar-la al correu indicat. No es pot acostar-se als nius a menys
de 5 metres, a no ser que sigui amb un
equip de protecció adequat. Cal que
s’indiqui la ubicació concreta de
l’exemplar o el niu indicant la localitat,
lloc concret (si és possible amb coordenades), i el possible risc que s’hi observi.
En cas de picada, s’ha de rentar la zona
amb aigua i sabó i, si es pot, aplicar gel
o aigua freda. A les persones al·lèrgiques
poden aparèixer símptomes generals
com picor a tot el cos, pujada de la temperatura corporal, baixada de la tensió
arterial, problemes respiratoris i cardiovasculars, i d’altres símptomes greus. En
cas de múltiples picades, el verí també
pot provocar aquests símptomes greus.
Si s’observen aquests símptomes, cal
trucar al 061 o anar com més aviat
millor a un centre mèdic per rebre el
tractament adequat.
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LA RECEPTA
PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

RECEPTA 25

PANELLETS DE MOJITO
Recepta de Gemma Clofent extreta de www.cuina.cat

INGREDIENTS (10 panellets)

De particular a partircular
Abstenir-se agències

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

•
•
•
•
•
•
•

70 g d’ametlla en pols
60 g de sucre
12 g de flocs de patata
20 g de nata del 35% de MG
20 g de rom blanc
2 llimes
fulles de menta

PREPARACIÓ:
Escalfeu la nata i el rom. Incorporeu-hi els flocs de patata i barregeu-ho bé. Incorporeuhi el sucre i barregeu-ho. Incorporeu-hi l’ametlla i barregeu-ho fins que quedi una massa
ben homogènia.
Finalment, incorporeu-hi la pell ratllada de les llimes i la menta ben picada. Emboliqueu-ho amb film i deixeu-ho reposar unes hores a la nevera.
Amb el massapà formeu un xurro llarg i prim. Amb un ganivet, talleu trossets iguals del
xurro, d’uns 16-18 g cadascun.
Doneu forma de boleta a cada trosset i arrebosseu-la lleugerament amb sucre en pols.
Coeu els panellets 4 min a 220 ºC.
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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
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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

