s a mà

joies fetes a mà
MCasals
MCasals

www.mcasals.com

Confeccionat al costat
de casa
penjolls

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

Restauració de joies antigues

joies fetes a mà
Rejuvenir materials i joies.

plaques

anells

arrecades

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

Creació artesanal

Un valor afegit únic i que aporta
qualitat a cada peça

ia de tots els processos
1 43
LATERRA
ls.com

MCa

plaques

arrecades

Personalització

plaques
mà
amb materials purs
645 80 41 43
collarets
TALLER A BELLATERRA
pulseres
www.mcasals.com

joies fetes a mà

penjolls

joies fe

3
Restauració
de joies antigues
Personalització de joies
Records de per vida
Creació artesanal

des, collarets,
pulseres...
especials
a mida.
m qualsevolanells
tipus de joia,
mpetitius.
nt personalitzada i garantint

De dues peces fer-ne una

Cartal’inpterior!
a

arrecades

penjolls

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

penjolls

ent escull què vol
i com ho
collarets
és així aconseguim que
ent se senti sevapulseres
la seva joia

anells

MCasals

!
s
e
t
s
e
F
Bones els Reis

joies fetes a mà

arrecades

Arrecades,
collarets,
pulseres...
Fem joies o records
especials
a mida.

alització

Taller a Bellaterra

MCasals

r afegit únic i que aporta
a cada peça

Realitzem
qualsevolanells
tipus de joia,
Preus molt
competitius.
totalment personalitzada i garantint
plaques l’artesania de tots els processos
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

collarets

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

ó artesanal

Fem joies o records
especials
a mida.645 80 41 43
TALLER
A BELLATERRA
www.mcasals.com
Preus molt competitius.
TALLER A BELLATERRA

Taller de Joieria Artesana
www.mcasals.com

645 80 41 43 www.mcasals.com

645 80 41 43

joies fetes a mà

penjolls

EL TOT BELLATERRA US DESITJA BON NADAL I FELIÇ 2021

MCASALS
MCasals

3

pecials a mida.
petitius.

arrecades

anells

pulseres
www.mcasals.com

2

MC

3
TERRA
com

Número 123
Desembre 2020

joies f

faceb

2 SUMARI

02
04
17
20
22
25
26
28
29
30

SUMARI
NOTÍCIES
CARTA ALS REIS MAGS
CONSELLS
CURIOSITATS
LA RECEPTA
GUIA COMERCIAL
SERVEIS
TRANSPORT
PLÀNOL POBLE

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

’t al
a
i
c
n
u
n
A
TOT
ERRA
T
A
L
L
E
B
243
936114

El fred i les festes de Nadal ja han arribat
a Bellaterra. Ja es pot notar la inquietud i
els nervis dels infants, esperant els seus
regals i repassant i s’han portat prou bé
aquest any. Un any que caldrà prendre
precaucions per celebrar les festes, però
que a Bellaterra es viurà amb l’avantatge
de gaudir de les cases amb patis i jardins
per a poder complir les mesures de
seguretat. El Tot Bellaterra us desitja unes
bones festes, plenes de salut i precaució!

Notícies i continguts: Desembre 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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BELLATERRA VIURÀ UNES FESTES DE NADAL
ESPECIALS I DIFERENTS L’ANY 2020

Com ja ha passat en altres celebracions d’aquest any, cal celebrar
les festes amb mesures estrictes i amb consciència.

Sembla que aquest any 2020 ja arriba al
seu final, però encara està present la
crisi sanitària i el risc de contagi de la
Covid-19. Enguany es fa molt complicat
poder celebrar les festes com ho hem fet
sempre, però com ja ha passat en altres
celebracions mesos enrere, cal reinventar-se i celebrar el Nadal i Cap d’Any de
la manera més segura possible.
El veïnat de Bellaterra té la gran sort
de viure majoritàriament en cases unifamiliars i amb espais exteriors, i això pot
jugar al nostre favor a l’hora de preparar
una celebració segura. Són avantatges
que, si es viu en un pis, són més difícils
de tenir.
Si fa bon dia, es poden fer els dinars a
l’exterior, buscant mesures per a no passar fred com ara estufes o mantes.
Recordem que en espais oberts i venti-

lats, la propagació del virus es redueix a
més de la meitat. En el cas d’optar per
fer-ho a l’interior, seria recomanable
obrir les finestres per ventilar uns deu
minuts cada hora aproximadament, i així
afavorir la renovació de l’aire.

Cal fer servir la inventiva i no tenir
recança en aplicar les normatives. Precisament les festes de Nadal són més familiars que qualsevol altra, i els familiars
són els que més hem de cuidar i curarnos en salut.

Pel que fa als menjars, es poden substituir les fonts al centre de la taula on
tothom agafa el menjar per plats individuals amb el menjar prèviament repartit
per una sola persona amb les mans desinfectades, o amb guants, i així reduir la
interacció amb el menjar de les altres
persones.

Si volem fer trobades de manera segura, hem d’intentar no ser més de deu
persones i mantenir distàncies de seguretat. Sempre que no estiguem menjant

També es pot decidir una sola persona
que serà la que servirà la beguda, i marcar els gots o les copes amb adhesius, o
algun accessori perquè tothom tingui
controlat el seu i ningú es confongui. És
recomanable evitar els brindis.

o bevent, dur la mascareta posada; i
tenir gel hidroalcohòlic sobre la taula
per mantenir una higiene de mans constant.
Si la família és gran i sobrepassem de
les deu persones, una idea a tenir en
compte és repartir la celebració en dies
diferents, i així poder celebrar el Nadal
amb una part de la família i Sant Esteve
amb una altra, per exemple.

6 NOTÍCIES

NOTÍCIES 7

PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

AQUESTES FESTES EXCEPCIONALS, BELLATERRA
PODRÀ GAUDIR DEL PESSEBRE VIVENT

S’ha treballat amb totes les mesures de seguretat perquè pugui
ser telemàtic i arribar igualment a tots els bellaterrencs.

De particular a partircular
Abstenir-se agències

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

Ja fa cinc anys que famílies de la
parròquia de Bellaterra, juntament amb
Ana Romero Marcet, van recuperar la
tradició de fer la funció bíblica del pessebre vivent a Bellaterra. Es tracta d’una
representació del naixement de Jesús
amb actors i actrius voluntaris, i cada
any ha aplegat una cinquantena de veïns
i veïnes a l’esplanada de l’església.
Enguany, a causa de la crisi sanitària de
la Covid-19, s’ha optat per fer-ho una
mica diferent que anys anteriors perquè

Bellaterra no es quedi sense aquesta
activitat. S’han gravat prèviament una
sèrie de vídeos en quatre espais diferents, tenint en compte totes les mesures de seguretat, i s’editarà perquè el
dia 24 de desembre a les 18:00h es pugi
a YouTube a través de www.bellaterra.tv
Esperem que, tot i no poder-se veure
en directe com anys anteriors i haventho de fer de manera telemàtica, pugui
arribar igualment el caliu i l’esperit
nadalenc a totes les cases de Bellaterra.
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ELS REIS MAGS ESTUDIEN UNA MANERA SEGURA DE
PODER VEURE ELS NENS I NENES DE BELLATERRA
Es valora tenir un carter reial els dies 2, 3 i 4 de gener a la plaça
del Pi, i que el dia 5 hi hagi una rebuda virtual.

sol·licitat prèviament podrà fer una
videotrucada amb un dels Reis Mags (el
blanc, el ros o el negre).

Degut a les actuals restriccions a causa
de la pandèmia mundial de la Covid-19,
no es podrà celebrar una cavalcada de
Reis com s’ha fet sempre, cada 5 de
gener.
És una situació difícil, però no per això
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient es
rendiran. Ells són màgics, però també
han de complir amb totes les mesures de
seguretat. Estan estudiant la millor
manera de poder veure els nens i nenes
de Bellaterra d’una manera segura.
Encara falta acordar-ho amb el Consell
de Cultura, però la proposta que han
parlat amb l’EMD és la següent:

Els dies 2, 3 i 4 de gener, de 17:30h a
20:00h de la tarda, hi haurà un Carter
Reial instal·lat a la plaça del Pi, amb
totes les mesures de seguretat. Hi serà
per a poder recollir les cartes de tots
els nens i nenes que vulguin portar-li.
Per a fer-ho, les famílies hauran de
demanar cita prèvia a través del telèfon
667573025.
El dia 5 de gener de 17:00 a 18:00h
de la tarda, es podrà gaudir d’una
Rebuda virtual als Reis, a través de
www.bellaterra.tv, perquè tots els veïns
i veïnes de Bellaterra puguin veure els
Reis Mags. Seguidament, el mateix dia 5
de 18:00 a 21:00h, tothom qui ho hagi

Per sol·licitar aquesta videotrucada
també s’haurà de trucar al telèfon
667573025 i fer la reserva. En aquest
cas, no es podrà donar una hora concreta
sinó que en l’horari estipulat (de 18 a

21h), rebran la videotrucada del rei que
hagin escollit.
Tot i les dificultats que ens posa per
davant la pandèmia, tenim sort que els
Reis Mags s’han recordat de tots els nens
i nenes de Bellaterra, i podrem parlar
una estona amb ells, ja que en tenen
tantes ganes com vosaltres, o més!

Truca al telèfon

667 57 30 25

Per demanar cita prèvia al Carter Reial els dies
2 - 3 i 4 de gener, i perquè el Rei Mag que tu
decideixis et faci una videotrucada el dia 5 de gener!
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FINALITZA LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ DE LA GRIP
A BELLATERRA AMB 200 PERSONES VACUNADES

Tothom que ha volgut s’ha pogut vacunar a Bellaterra sense haverse de desplaçar als CAPs de Cerdanyola.

El passat mes de novembre, l’EMD de
Bellaterra va acordar amb l’Institut
Català de la Salut (ICS) poder dur a terme una campanya de vacunació de la
grip a Bellaterra. En una situació normal, els veïns i veïnes de Bellaterra haurien de desplaçar-se fins als seus Centres
d’Atenció Primària de Cerdanyola, però
aquest any amb la crisi sanitària s’ha
optat per descongestionar els CAPs i evitar situacions de risc i desplaçaments.
Durant les dues setmanes que ha durat
la campanya, fins a 200 persones s’han
vacunat a l’edifici de l’EMD, on s’hi han
desplaçat una administrativa i una infer-

mera del CatSalut, del CAP de Serraparera.
És cert que molts veïns i veïnes ja ho
havien fet amb anterioritat a Cerdanyola, i era la primera vegada que es duia a
terme aquesta campanya a Bellaterra,
però tothom que ha volgut vacunar-se a
Bellaterra, ho ha pogut fer.
Ha anat molt bé, i tenint aquesta possibilitat, aquestes persones no s’han hagut
de desplaçar fins a Cerdanyola, evitant
així exposar-se més del compte en llocs
on pugui haver-hi més afluència social.

FGC PRESENTA UN PROJECTE PILOT PARTICIPATIU
PER REMODELAR L’ESTACIÓ DE BELLATERRA

Es vol remodelar la rotonda de la Universitat Autònoma, l’espai
de la plaça del Pi, i la mateixa estació.

El passat 26 de novembre, Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC) va
realitzar una reunió telemàtica amb
membres del veïnat bellaterrenc, membres del teixit associatiu i usuaris de
l’estació de FGC, per presentar i explicar un projecte pilot participatiu per
actualitzar l’estació de Bellaterra.

Tots aquests canvis busquen tenir una
millor integració urbana, funcional i
estètica de l’edifici de l’Estació, facilitar l’accessibilitat i la visibilitat, i resoldre els dèficits de connectivitat. Es vol
fer més agradable el temps d’espera dels
viatgers i afavorir els objectius de FGC
de desenvolupament sostenible.

Segons el document de presentació del
projecte, FGC té la intenció de millorar
tres zones definides. Una és la rotonda
de la UAB (carrer Vila Puig, just darrere
de l’estació), l’altra és la plaça del Pi, i
per últim el mateix espai de l’estació.

En aquesta reunió participativa es van
fer notar les propostes dels veïns de
rehabilitat i donar un ús públic a l’edifici
de l’Estació de Ferrocarrils, ja que
actualment només se’n fa ús d’una part.

Aquestes modificacions també podrien
incloure el camí dels Enamorats, a causa
de la seva proximitat amb les zones afectades, perquè també es projecta la possibilitat d’instal·lar una pantalla sonora
per reduir el soroll dels combois en el
seu pas per Bellaterra.

També es va demanar poder garantir la
continuïtat de la Via Verda amb un pas
elevat que pugui connectar els dos trams
que passen per darrere de l’estació; i es
va indicar la necessitat de garantir aparcament pels usuaris de l’estació i els que
vulguin fer ús de la zona comercial de la
plaça del Pi.
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ECOEMBES I FGC IMPLANTEN MÀQUINES DE
RECICLATGE EN ALGUNES ESTACIONS DE TREN

El sistema d’aquestes màquines permet reciclar envasos de plàstic
i aconseguir recompenses, com per exemple patinets elèctrics.

Ja estan instal·lades a les estacions de
Provença, Plaça Espanya, Plaça Catalunya, Sarrià, Universitat Autònoma, Sabadell Plaça Major, la Creu Alta o Can Feu/
Gràcia, entre d’altres. En total 15 localitzacions, que probablement s’ampliaran
de cara a finals d’any. Encara no se sap si
Bellaterra podrà tenir-ne una, però les
estacions que en tenen son molt properes.
Funcionen de manera molt senzilla: Els
ciutadans s’han de connectar a www.
reciclos.com, escanejar el codi de barres
de l’envàs que volen reciclar, dipositarlo en una de les màquines i escanejar el
codi QR que apareixerà en la pantalla.
En fer-ho, obtindran punts anomenats
RECICLOS, que podran canviar per les
diferents recompenses disponibles.
FGC i Ecoembes creuen que amb aquesta acció es fa una passa més per contribuir a la sostenibilitat i donar resposta
als nous desafiaments i objectius legislatius marcats des d’Europa. A la vegada,

El passat dia 20 de novembre, FGC i
Ecoembes (L’organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d’envasos a Catalunya) van anunciar la posada en marxa d’unes màquines
de reciclatge en 15 estacions de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Són unes màquines que formen part de
RECICLOS (Sistema de Devolució i Recompensa desenvolupat per Ecoembes, que
ja funciona als contenidors grocs de 16
municipis catalans) que permetran reci-

clar llaunes i ampolles de plàstic de
begudes i obtenir recompenses en ferho. Per tant, a més de cuidar el medi
ambient donant una segona vida a
aquests residus, els ciutadans rebran
recompenses relacionades amb fomentar
el transport sostenible (participant en
sortejos per aconseguir bitllets de tren o
patinets elèctrics), o ajudar els que més
ho necessiten (contribuint a ajudar al
Banc d’Aliments de Catalunya), entre
d’altres.

es dóna reconeixement a la tasca dels
ciutadans que reciclen i se’ls ofereix
recompenses socials i ambientals que
generen un impacte positiu al seu entorn
més immediat.
Se cedeixen espais a les estacions per a
fomentar el reciclatge i avançar cap a un
model d’economia circular, neutre en
emissions, i inclusiu; que permeti aconseguir els canvis que la societat i
l’economia necessiten.
Una lluita contra el canvi climàtic i per
la millora de la qualitat de l’aire que
FGC ja fa un temps que treballa. Ja s’han
reduït un 72% les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle amb la compra
d’energia verda certificada, i tota
l’energia que es consumeix avui dia és
verda, perquè l’any vinent sigui ja tota
solar. També es treballa per tenir més
oferta de transport públic, amb projectes que permetran a curt termini passar
d’una oferta actual de 120 milions de
viatges l’any, a 250 milions.
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NOUS ROBATORIS EN DIVERSES CASES DE
BELLATERRA LES ÚLTIMES SETMANES
Se sospita de dues persones vestides de negre que han entrat en
diverses cases en horari de tarda-vespre.
Durant les últimes setmanes hi ha hagut
nous robatoris en diverses cases de Bellaterra. Se sospita de dues persones vestides de negre que van entrar el mateix
dia en tres cases diferents entre les set i
les nou del vespre.
Ara ja fa dies que no s’ha notificat cap
altra alerta, però cal estar a l’aguait per
tal que no es repeteixin aquestes
accions. Recordem que Bellaterra és una
zona propensa a robatoris pel fet
d’haver-hi tantes cases unifamiliars i
amb jardí.
És recomanable tenir les portes del
carrer i garatge ben tancades, encara
que estiguem a casa. En marxar, deixarho tot ben tancat inclús finestres o
terrasses de les plantes superiors. I també, a l’arribar a casa, és convenient
revisar el jardí o pati, i també pujar a la
planta de dalt per assegurar-nos que no
hi ha res fora de lloc o qualsevol indici
sospitós.
Sempre fa bon servei també tenir una
alarma instal·lada per a més seguretat.
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Mesures especials
per festes de Nadal
Quantes persones ens
podrem reunir i com?
Cada bombolla de convivència haurà de
definir la seva “bombolla del Nadal”
(màxim 2 altres bombolles de convivència)
amb qui celebrarà el període nadalenc.

Podrem gaudir dels
bars i restaurants?
/ 24, 25 i 26 de desembre i 31 i 1 de
gener: 6 persones màx. per taula.
/ Nit de Nadal i Nit de cap d’Any:
obertura al públic fins a les 01:00 h.

Les trobades i reunions es limitaran al

/ Resta de dies:

persones de
nombre màxim de
dues bombolles diferents.

De 06:00 h a 21:30 h.

10

2 de desembre de 2020

Fins a quina hora
podrem sortir?
/ Nit de Nadal i Nit de cap d’Any: inici
del confinament nocturn a les 01:30 h.
/ Nit de Reis: inici del confinament
nocturn a les 23:00 h.
/ Resta de dies:
Confinament nocturn de
22:00 h a 06:00 h.

Màxim 4 persones per taula i 2
metres de separació.

Com fer les
compres de Nadal?
Què cal tenir en
compte en les
trobades o àpats?
/ Distància.
/ Mans.
/ Mascareta sempre que no es
mengi o begui.

2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (02.12.2020)

/ Ventilació durant i després.

Com es realitzaran
els actes culturals
populars i esportius?
/ Cultura popular: cal evitar fer grans
esdeveniments. En espais perimetrats
amb control d’accessos i registre previ.
/ No es permeten els parcs de
Nadal o similars.

/ Preferentment to de veu normal.
/ Fumar lluny d’altres persones i
millor a l’exterior.
/ Màxima prevenció 7 dies abans de
les trobades o reunions familiars.

/ Procura fer les compres amb antelació
per evitar aglomeracions.
/ Prioritza el comerç de proximitat
o comerç en línia.

/ Proves esportives no oficials: màx. 6
persones al tram 2 i màx. 10 persones
al tram 3.

Podrem reunir-nos amb
persones que viuen en
residències?
S’afavorirà la sortida de
persones residents per
trobades familiars els dies 24,
25, 26 i 31 de desembre i l’1,
el 5 i el 6 de gener.
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Carta als Reis
Estimats Reis d’ Orient:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Podrem anar
presencialment a
actes de culte?

/ Priorització d’espais a l’aire lliure o
estances grans.
/ Estris no compartits.

/ Nit de Reis: els establiments
comercials poden obrir fins a les 22:00 h.

NOTÍCIES
CONSELLS
NOTÍCIES

Es recomana que l’assistència als centres
de culte es realitzi en l’àmbit de proximitat
i sempre que sigui possible a través de
mitjans telemàtics.
/ Als trams 1 i 2: 30% de la seva capacitat.
/ Al tram 3: 50% de la seva capacitat.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

___________________________________________
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CONSELLS DELS MOSSOS D’ESQUADRA PER A FER
COMPRES SEGURES PER INTERNET

Les compres per internet han augmentat durant els últims mesos
i, sobretot en aquestes èpoques de festes, cal anar amb compte.

Per a més seguretat, podeu cercar comentaris sobre la web i els seus productes a la
xarxa, i si compreu entrades per a espectacles o concerts, feu-ho només en els portals dels distribuïdors oficials.
Les formes de pagament han de ser fiables. Efectueu el pagament només si hi ha
connexió xifrada en què l’adreça web
comença per “https”.
Desconfieu de sistemes que no garanteixen la seguretat de la transacció, i sospiteu
si s’anuncien diverses formes de pagament, però finalment només accepten la
targeta de crèdit.
Si podeu, utilitzeu targetes amb límit de
crèdit o targetes virtuals i fixeu-vos en els
símbols de pagament segur i com l’empresa
garanteix les vostres dades.

Aquest any, degut a la crisi sanitària i
les mesures de seguretat, han augmentat
exponencialment les compres i els tràmits per internet. Sobretot en aquestes
dates cal anar amb compte a l’hora de
comprar per internet, i tenir en compte
una sèrie d’aspectes per fer-ho amb
seguretat.
Compreu a pàgines de confiança, és a dir,
que ja conegueu o del qual en tingueu
alguna referència per amics, familiars,
etc. i que tinguin certificacions digitals de
seguretat.
Per ajudar-vos a determinar si una pàgina
és de confiança podeu fer diverses comprovacions:
- Comproveu si l’adreça electrònica
comença per https:, que indica que és
segura.
- Comproveu si hi ha la icona del forrellat
al costat de l’adreça que figura al navegador, o a la part inferior del navegador hi
apareixerà el dibuix d’un cadenat tancat.

- Tot i així, també hi ha casos en què hi ha
pàgines web fraudulentes que utilitzen el
protocol “https” a l’inici, però amb una
pàgina falsa que no disposa de certificats
de seguretat. Si l’adreça de la pàgina web
d’una botiga en línia no mostra “https”,
pot fer sospitar que la pàgina no sigui segura.
- Si els preus són molt més baixos que els
preus reals, pot ser un altre indici que som
davant una possible compra no segura.
- Comproveu que hi ha suficient informació sobre els productes.
- Han d’informar correctament de les
condicions de compra: les modalitats de
pagament i d’enviament disponibles, el
cost del transport, els terminis d’entrega i
els sistemes de devolució.
- Comprovar que el contingut no té faltes
d’ortografia ni traduccions mal fetes.
- Si feu compres a empreses de l’Estat
espanyol, segons la normativa han de mostrar les dades reals i físiques: Titular, NIF/
CIF i Domicili fiscal.

No feu servir enllaços inclosos en correus
electrònics o grups de Whatsapp, és millor
que escriviu directament l’adreça en el
navegador.
Utilitzeu pàgines que tinguin el segell de
confiança i que compleixin la normativa de
seguretat, qualitat i transparència en el
tractament de les dades.
Utilitzeu connexions segures; eviteu fer
compres des d’ordinadors públics i xarxes
Wi-Fi obertes (sense contrasenya).
Tingueu en compte que si compreu en
botigues virtuals amb seu fora de la Unió
Europea, si teniu cap problema, la situació
podria ser més complexa i difícil de resoldre.
Recordeu que en tots els casos cal que
conserveu les factures o els comprovants
de compra, ja que són la vostra garantia i
els necessitareu per poder reclamar.

QUÈ FER SI SOU VÍCTIMA D’UNA ESTAFA?
Truqueu a la vostra entitat bancària per
veure si es pot aturar la transferència o
saber com es poden recuperar els diners, i
denuncieu el cas.
En cas de dubtes, si necessiteu assessorament o si penseu que podeu ser víctima
d’un delicte relacionat amb la navegació
per internet, en qualsevol de les seves possibilitats, escriviu a:
internetsegura@gencat.cat
i ens posarem en contacte amb vosaltres
ben aviat.
També podeu consultar altres organismes
o pàgines web de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya que ofereixen
informació i assessorament en l’àmbit de
consum i de la seguretat a internet:
consum.gencat.cat
internetsegura.cat
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US HEU PREGUNTAT MAI QUIN ÉS L’ORIGEN DE
POSAR L’ARBRE DE NADAL?
Article extret de la pàgina web www.curiositats.cat

tat. Així mateix va decidir adornar-lo
amb pomes, aquesta vegada simbolitzant
el pecat original i la temptació i va afegir algunes espelmes que indicaven la
presència de la llum de Jesucrist. Posteriorment la tradició va anar adquirint
detalls diversos, les pomes i les llums, es
varen transformar en esferes, dolços i
altres ornaments.
Com en tot el que sorgeix espontàniament va haver-hi un “però” davant la
commoció d’aquests nous adorns nadalencs, que estaven vistos per l’Església
com un ritual pagà i amb gran quantitat
d’errors en la simbologia.
Tot i així, la tradició va obtenir tal
impacte que va depassar les creences
religioses convertint-se en tot un èxit.

Aprofitant les festivitats, és apropiat
conèixer l’origen de tota tradició i sobretot una de les més populars al voltant
del món: posar l’arbre de Nadal.

Posteriorment amb l’evangelització
d’aquests pobles, els cristians van agafar
la idea de l’arbre canviant-li totalment
el significat.

Saps d’on ve aquesta tradició? Qui va
iniciar aquest curiós costum?

Segons la llegenda, al segle VII el canvi
es fa oficial a partir del moment en què
Sant Bonifaci de Fulda, evangelitzador
alemany, té la iniciativa d’arrencar un
arbre que representava les creences
antigues de déus pagans d’arrel i plantar
en el seu lloc un avet, el qual tenia
diversos significats.

Van ser els cristians que van arribar per
primera vegada al nord d’Europa els qui
es van sorprendre en descobrir que els
seus pobladors, els bàrbars, celebraven,
en unes dates properes al Nadal cristià,
el naixement de Frey, el déu del sol.
Com ho feien? Adornaven un arbre que
simbolitzava l’Univers, en el més alt
d’on estava l’estatge dels seus déus i el
Valhalla, on residia el déu Odín.

La fulla de l’avet (perenne) simbolitzava l’eternitat de l’amor de Déu cap als
homes i la seva forma triangular representava el misteri de la santíssima trini-

Com tota moda, per aquell temps, la
tradició de posar un arbre de nadal a les
cases i adornar-lo pertanyia només a les
famílies més riques de l’època, mentre
que la resta de la població d’escassos
recursos es conformava amb observar
aquests adorns en places comercials,
mercats i esglésies.
El primer arbre nadalenc públic es va
col·locar el 1878 al mercat de nadal del
nen Jesús a Nuremberg al sud
d’Alemanya, el qual avui dia roman com
un dels mercats tradicionals de la regió.
Els encarregats d’escampar la notícia
van ser alguns viatgers que portant la
imatge de l’arbre es van traslladar a
terres americanes, iniciant-ho a Estats
Units al segle XX.

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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TORRÓ CASOLÀ D’AMETLLES I XOCOLATA
Recepta extreta de www.sortirambnens.com

INGREDIENTS
•
•
•
•
•

1/2
200
100
500
100

kg d’ametlles
gr de mel
gr de mantega
gr de xocolata
gr de llet sencera

PREPARACIÓ:
A una cassola agreguem les ametlles perquè quedin torrades i afegim el sucre fins que
quedin caramel·litzades. Les reservem perquè es refredin.
A un altre bol agreguem la mel, la llet i la mantega i ho escalfem tot junt perquè
s’integri bé.
Quan estiguin llestos aquests dos passos, barregem la xocolata amb les ametlles
caramel·litzades i agreguem també la barreja de la mel, llet i mantega.
Ho incorporem a un motlle i ho deixem refredar.
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Taller de joieria artesana 3

2

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

joies fetes a mà

anells

penjolls

joies fetes a mà

MCasals

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

93 619 11 84

Serveis
integrals de
jardineria

www.santcugatesports.com

DECO JARDÍ LES PLANTES, SL
Joan i Albert
albert@lesplantes.net - 607561881

plaques

collarets

pulseres

DECO JARDÍ LES PLANTES, SL
Joan i Albert
albert@lesplantes.net - 607 561 881

arrecades

Manteniment de jardins particulars i comunitaris
Treballs de neteja i posta a punt per aquesta primavera
Retallar arbusts i tot tipus de poda
Tractaments de plagues i preventius
Servei personalitzat i tracte directe amb el client

penjolls

pulseres
collarets
plaques

anells

arrecades
penjolls

joies fetes a mà

MCasals

Serveis integrals de jardineria

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

Taller a Bellaterra

el secret es a la massa

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

Confeccionat al costat
de casa

MCasals

pulseres

-

936 743 081

arrecades
collarets

collarets

collarets
plaques

plaques

penjolls

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

Restauració de joies antigues

anells

plaques

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

anells

pulseres

arrecades

plaques

Confeccionat al costat
de casa

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

Personalització

comercial@totbellaterra.com

penjolls

arrecades

Un valor afegit únic i que aporta
qualitat a cada peça

pulseres

Taller a Bellaterra

Creació artesanal

anells

Demana més informació al telèfon

joies fetes a mà

Restauració de joies antigues

arrecades

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

Converteix les teves
joies antigues en modernes!
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com

MCasals

Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

onalització

GUIA COMERCIAL

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

O per correu electrònic a:

client escull què vol
i com ho
collarets
omés així aconseguim que
client se senti sevapulseres
la seva joia

GUIA COMERCIAL

93 611 42 43

cades,
collarets,
pulseres...
s especials
a mida.

zem qualsevol tipus de joia,
competitius.
ment personalitzada i garantint
sania de tots els processos
41 43
ELLATERRA
asals.com
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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

010 / 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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EQUIPAMENTS
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
anni
sitsa-

5

P

H

Q

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

GUIA COMERCIAL

N

COMERÇOS
BenzineraRepsol
Repsol
AA Benzinera
BB Croshouse
Immobiliaria
Croushouse
Immobiliaria
Crousehouse
Bellaterra
C Farmàcia Marta Caus
C Estètica Pepa Rosell
D Bonaparte Pa i Dolç
Forn Il Fornaio
ED Perruqueria
Teresa Romero
Axis Gestió
Immobiliaria
FE Llibreria
Paper’s
GF Supermercat
Condis
Mira Que Guau
HH Family
Can
Moda Camden
(UAB)
I Banc Sabadell
I Paper’s
J Mas i Fill

B

L

A
R

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

J Supermercat Condis
K Taller de Viatges

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

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

Narcís Monturiol, C. .......... E3
Narcís Oller, C. ................. E3
Noucreus, C. ................... H3

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

