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Bellaterra rep una de les millors notícies
que podria tenir aquest mes de juny, hi
haurà Festa Major! Una Festa Major
adaptada, però al cap i a la fi, podrem
gaudir dels veïns i veïnes amb seguretat.
També arriba l'estiu, Sant Joan, i els típics
insectes dels quals hem de tenir molta
precaució: el mosquit tigre i la vespa
asiàtica. La vacunació i les dades de la
Covid-19 avancen i milloren, però no
abaixem la guàrdia!

Notícies i continguts: Juny 2021
web: www.totbellaterra.com
info@totbellaterra.com
El TotBellaterra no comparteix necessàriament l’opinió expressada en els
articles dels seus col·laboradors.
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LA SETMANA QUE VE ARRIBA LA REVETLLA DE
SANT JOAN A BELLATERRA

Com cada any, caldrà anar amb tota precaució pel risc d'incendis
però també pel possible risc de contagi de Covid-19.

Una possibilitat per a comprar pirotècnica també és la de fer la compra en
línia i recollir-los a la botiga amb cita
prèvia per evitar aglomeracions.
No us guardeu petards a les butxaques i
procureu llegir les instruccions de cada
article. A l'hora d'encendre, no subjecteu els petards amb les mans ni els
col·loqueu prop de la cara ni del cos.
Tampoc llenceu mai petards contra ningú, ja que és molt perillós.
Utilitzeu mitjans segurs per encendre
el material pirotècnic, com per exemple
les metxes que ja venen per a aquesta
finalitat. Si un petard no s’encén bé, no
el toqueu fins al cap de mitja hora i
remulleu-lo.

La propera nit del 23 de juny se celebrarà la revetlla de Sant Joan. Una festa
que es caracteritza per la celebració de
diverses activitats de caràcter tradicional i també d’oci en grups.
Aquest any, aquestes activitats encara
contenen més elements de risc que de
costum. D’una banda l’ús habitual de la
pirotècnia, i de l’altra, la concentració
de persones entorn de l’ús del foc i també d’àpats i festes.
Pel que fa a concentració de persones,
es relaciona directament amb els factors
de risc de contagi de la COVID-19, especialment en el cas de les trobades no
organitzades amb consum d’aliments o
begudes on és difícil mantenir les mesures de prevenció, sobretot la distància i
l’ús de mascareta.

Enguany encara cal ser conscients que
hem d'orientar la celebració cap a activitats de format reduït amb un nombre
baix de persones i evitar les aglomeracions en espais no controlats o activitats
no organitzades. Cal adaptar les activitats per garantir que no es generen
aglomeracions i que se segueixen les
mesures de seguretat sanitària.
Està permesa l’activitat de venda de
pirotècnia, i a més de les mesures de
seguretat pròpies del sector, cal complir
les mesures de seguretat per la COVID-19
del sector del comerç. Especialment, cal
evitar aglomeracions a les cues.
Assegureu-vos de comprar només productes pirotècnics homologats i en un
establiment autoritzat i deixeu-vos
assessorar per un professional.

Bellaterra és una zona molt natural i
boscosa, i per això s'ha d'anar amb
especial atenció. La normativa indica
que no es poden llançar coets ni
petards a menys de 500 metres de
zones boscoses.
Tingueu especial cura en zones amb
vegetació seca, i procureu recollir la
roba estesa i els tendals, i tancar portes
i finestres.
Si volem celebrar alguna trobada o
sopar de revetlla a casa, es recomana
fer-ho a l’aire lliure sempre que sigui
possible i en grups que no superin les 10

persones, mantenint 2 metres entre
grups.
També és molt important no compartir
estris de menjar o beure com coberts,
plats o gots.
El Tot Bellaterra us desitja que passeu
una molt bona revetlla i amb molta precaució!
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BELLATERRA TINDRÀ UNA FESTA MAJOR
REDUÏDA EL 3, 4 I 5 DE SETEMBRE

Tot i que la pandèmia segueix vigent, s'han relaxat algunes
mesures que permetran celebrar algunes activitats.

Aquesta serà una Festa Major on la
Covid encara hi serà present.
Es reduiran els actes d'aglomeració
social, i totes les activitats que es facin
estaran adaptades a la situació actual i
es faran amb prudència sanitària. Per
exemple, no es realitzarà la bicicletada i
tampoc el vermut amb els restaurants
bellaterrencs. Sí que es duran a terme
els inflables, el concurs de paelles o el
mercat d'intercanvi, entre d'altres.
L'estiu passat es va haver de suspendre
la Festa Major de Bellaterra a causa de
la pandèmia de la Covid-19 i del repunt
de casos que vivia Catalunya en aquell
moment. D'aquesta manera, es va voler
reduir al màxim el risc de contagi i prioritzar la salut de tota la ciutadania.
Aquest any, però, tot que la situació
de pandèmia segueix vigent, l'escenari
és una mica diferent. La vacunació
avança progressivament, el número

d'ingressats i contagiats ha descendit, i
la normativa del Procicat ha anunciat
que es poden dur a terme algunes activitats adaptades amb les mesures corresponents.
És per això que el Consell de Cultura
ha decidit per unanimitat que Bellaterra celebrarà la seva festa Major aquest
3, 4 i 5 de setembre. S'ha de tenir en
compte, però, que no serà una Festa
Major normal, tal com la coneixem.

El que també es durà a terme serà el
sopar de la Festa Major. El Consell de
Cultura ha valorat que només se'n farà
un, i que a partir d'ara cada any es dedicarà el sopar a una entitat de Bellaterra,
canviant el model que s'havia fet fins
ara.
L'EMD de Bellaterra ja ha posat en marxa el concurs de cartells de la Festa
Major. S'hi pot presentar qualsevol per-

sona a partir dels 12 anys, i de manera
individual o col·lectiva. S'ha de realitzar
una il·lustració relacionada amb Bellaterra en format A4 vertical, i es poden
entregar a les oficines de l'EMD fins al
dia 25 de juny. Podeu trobar les bases
completes a www.emdbellaterra.cat.
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L'ESCOLA DE MÚSICA SERÀ LA PROTAGONISTA
DEL SOPAR DE FESTA MAJOR D'AQUEST ANY

El Consell de Cultura canvia el model i, a partir d'aquest any,
cada Festa Major es farà el sopar dedicat a una entitat diferent.

El Consell de Cultura va aprovar per
unanimitat canviar el model de sopar de
la Festa Major, fent que cada any sigui
una de les entitats de Bellaterra la protagonista del sopar. Fins ara, sempre
havia estat dedicat a la Unió de Veïns.
Es va realitzar un sorteig entre totes
les entitats que van voler participar-hi,
i en primer lloc va sortir El Musical. Per
tant, aquest any, l'Escola de Música El
Musical serà l'entitat protagonista del
sopar de la Festa Major. Cada any anirà
canviat l'entitat i, d'aquesta manera, en

els propers anys podrem viure sopars
dedicats a altres entitats com ara NAISE
(Futbol Bellaterra), Grup Escolta, La
Inestable, o la Penya Blaugrana.
Aquest sopar l'organitzarà l'EMD i, com
sempre, s'encarregarà de tota la infraestructura. Més que mai, enguany es tindran en compte totes les mesures sanitàries corresponents, però caldrà la
col·laboració de tothom per fer que
sigui un espai segur on poder gaudir del
poble, els veïns i la Festa Major, evitant
qualsevol risc de contagi.
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L'EMD VOL EVITAR LA CONSTRUCCIÓ DE NAUS,
ESCOLES I OFICINES EN TERRENYS RESIDENCIALS

S'ha aprovat una moció amb l'objectiu que els usos promiscus a
Bellaterra siguin en relació amb l'habitatge residencial.

l'habitatge residencial a Bellaterra, des
de l'EMD també s'està treballant per aturar la implantació de nous centres escolars dins del nucli de Bellaterra.
La moció aprovada incloïa aquests dos
acords:
En primer lloc, demanar a l'Ajuntament
de Cerdanyola que iniciï els tràmits per
realitzar una modificació puntual del Pla
General Metropolità que incorpori major
definició a les limitacions per als usos
admesos en promiscuïtat amb l'habitatge,
així com major precisió en la definició
de promiscuïtat d'usos.
La Junta de Veïns de l'EMD del mes
d'abril va aprovar, amb els vots a favor
de Gent per Bellaterra i Convergents i
l'abstenció d'ERC, una moció per demanar a l'Ajuntament de Cerdanyola que
iniciï els tràmits per fer una modificació del Pla General Metropolità que
permeti definir millor els usos urbanístics permesos a l'àmbit de Bellaterra.
Al mateix temps, també es demana
que l'Ajuntament aturi durant un any
totes aquelles llicències urbanístiques
que proposen usos promiscus a Bellaterra. La qualificació urbanística actual
dels terrenys de Bellaterra és d'habitatge
unifamiliar aïllat, però més enllà
d'aquest ús residencial, també permet

que s'hi facin uns altres usos, anomenats
promiscus. Aquests tipus d'usos són:
comercial, oficines, sanitari, religiós i
cultural, recreatiu, esportiu i industrial.
Els grups a favor de modificar la normativa al·leguen que la llei és molt permissiva i gens clara, i que l'Ajuntament de
Cerdanyola fa una interpretació flexible
de la normativa permetent un ús promiscu del 100% de l'edificació. L'objectiu
d'aquest canvi normatiu és que l'ús promiscu només sigui un percentatge en
relació amb l'habitatge residencial. Des
de Bellaterra s'accepta que l'ús promiscu sigui accessori, però mai el principal
o l'únic. En la mateixa línia de prioritzar

En segon lloc, sol·licitar a l'Ajuntament
de Cerdanyola que suspengui temporalment la tramitació de totes aquelles llicències que incorporin d'altres usos que
no sigui habitatge unifamiliar a les
parcel·les amb qualificació 20a10, 20a11
i 20a12 de l'àmbit de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Bellaterra.
En el mapa presentat en aquesta notícia, podem veure en color marró les
zones que corresponen a les parcel·les
amb
una
qualificació
urbanística
d'habitatge unifamiliar aïllat segons la
normativa vigent.
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L'AJUNTAMENT CANVIARÀ LA ZONA BLAVA PER LA
ZONA TARONJA
Tot l'aparcament de la zona comercial de Bellaterra a la plaça
del Pi passarà a una nova regulació d'1 hora i 30 minuts.

El mes passat informàvem que l'EMD de
Bellaterra havia assignat com a zona blava quatre noves places d'estacionament
a la plaça del Pi, davant de l'estació, que
abans no estaven pintades.
La zona blava de Bellaterra és una
mesura que es duu a terme des de fa dos
anys per tal d'afavorir el comerç local i
una mobilitat sostenible. És obligatori
indicar l'hora d'arribada de manera visible dins del vehicle, i moure'l abans que
s'acabi el límit horari. Una manera que
tothom tingui més possibilitats de trobar
aparcament allà on es concentren tots
els comerços i serveis, i evitar-hi el
col·lapse de vehicles.
Ara, però, l'Ajuntament de Cerdanyola
ha aprovat la suspensió provisional del
servei a tot el municipi, que s'aplicarà
el 31 de juliol, quan finalitza el contracte de Zona Blava. El nou sistema de
Zona Taronja entrarà en funcionament

l'1 de setembre com a prova pilot.
L'horari serà de 9 a 13h i de 16 a 20h, de
dilluns a divendres; i de 9 a 14h els dissabtes.
Per fer ús d'aquestes places serà
necessari descarregar-se l'aplicació
Parkunload, a través de la qual es podrà
obtenir el tiquet d'estacionament i es
podrà consultar en temps real les places
d'aparcament disponibles.
L'objectiu és fomentar la rotació de
vehicles i potenciar el comerç i hostaleria local, sense que això afecti l'economia
dels usuaris. Una rotació garantida cim
fins ara, però amb el sistema actualitzat
i adaptada a temps real.
En el cas de Bellaterra, el límit horari
per a la zona blava serà de 30 minuts fins
al 31 de juliol; i a partir de l'1 de setembre passarà a ser d'1 hora i 30
minuts.

L'EMD DONA SUPORT AL CONVENI DEL CLUB
BELLATERRA

Insta a la nova propietat, Caixa Bank, a l'obligació de destinar els
ingressos dels lloguers dels locals comercials a l'activitat esportiva.

L'EMD de Bellaterra considera que el
procés d'execució hipotecari realitzat
al Club Bellaterra ha de respectar els
drets urbanístics reconeguts en el conveni que es va fer l'any 2004 per permetre la seva requalificació urbanística.
Amb aquesta requalificació, el Club va
rebre valor urbanístic de terrenys
públics. És a dir, els terrenys de l'EMD
van deixar de ser d'ús residencial per
fer-hi equipaments per tal que els
terrenys del club poguessin tenir una
part d'ús comercial.
Aquesta acció va ser la que va permetre
l'activitat comercial del supermercat

Condis i dels altres comerços ubicats en
aquest edifici de la plaça del Pi.
El conveni urbanístic fixa l'obligació
del Club Bellaterra a destinar els
ingressos dels lloguers dels locals
comercials a l'activitat esportiva del
Club, i també a cedir un espai de 100 m2
a l'EMD durant vint anys.
El procés d'execució hipotecària ha
transferit ja la possessió de l'immoble a
Caixa Bank, i l'EMD dona suport a la reivindicació del Club Bellaterra de donar
continuïtat a aquestes obligacions urbanístiques a la nova propietat.
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ES RETIREN DOS CAMPAMENTS DE TROBADES DE
JOVES ALS ENTORNS DE BELLATERRA

Localitzats pels Agents Cívics, eren espais on s'hi havia instal·lat
mobiliari domèstic per fer-hi trobades i saltar-se el confinament.

El segon campament, situat a la zona
de l'escola Àgora, a part de l'esmentat
en l'anterior ubicació, també hi havia
sofàs, matalassos, lones de plàstic, tanques de fusta, palets industrials, i encara més mobiliari domèstic i urbà.

Aquest mes passat s'han retirat dos
campaments en zones boscoses de Bellaterra, on s'hi havia muntat infraestructura i s'hi havia portat mobiliari domèstic
per tal de realitzar trobades de joves
durant les restriccions de confinament.
Aquests campaments van ser localitzats
pels Agents Cívics, que conjuntament
amb la Policia Local de Cerdanyola, van
retirar. Eren espais que podrien estar
relacionats amb "botellons" o festes
alcohòliques.
Un dels campaments, situat prop del
carrer Vázquez de Mella, comptava amb
una taula de pícnic de fusta, cadires de
jardí, bancs de fusta, cubells de plàstic,
i una quantitat considerable de deixalles
de mobiliari urbà i de menjar i beguda
(restes de plàstic i vidre).

Bellaterra és una zona propensa a
aquest tipus de trobades, ja que queda
apartada de les grans ciutats com Cerdanyola o Sant Cugat, i les zones verdes
són ocupades sovint per aquest tipus de
persones que deixen un impacte ambiental de deixalles molt important i perjudicial per als entorns naturals, a part que
poden provocar un greu problema de
salubritat.
Des de l'inici de la pandèmia, hem vist
com aquestes activitats han augmentat
encara més amb la falta d'oci nocturn
com bars o discoteques.
Els veïns i veïnes de Bellaterra tenim
clar, però, que seguirem denunciant
aquestes actituds il·legals i incíviques,
per seguir mantenint neta la natura i el
poble de Bellaterra. Qualsevol indici
d'aquest tipus d'activitats s'ha de
comunicar als Agents Cívics o a la Policia Local al telèfon 93 691 20 00.

#Covid19

#ProteccioCivil
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#RevetllaSegura

Revetlla segura

Aquest any, més que mai, fem una festa segura

L'EMD ESPERA LA RESOLUCIÓ DEL CATSALUT
PER FER EL CENTRE MÈDIC A BELLATERRA

També ha demanat hora per parlar amb el nou Conseller de
Salut, i s'espera una resposta del Centre Mèdic després de l'estiu.

Mantingues les mesures
de protecció i higiene per
prevenir contagis, com...

L'EMD de Bellaterra s'ha reunit recentment amb el CatSalut per parlar sobre
la possible implementació d'un centre
mèdic públic a Bellaterra.
El CatSalut està duent a terme un
estudi sobre quins criteris establir per
tal que diferents poblacions de Catalunya puguin tenir un CAP (Centre
d'Atenció Primària) o un Centre Mèdic
propi. Aquest estudi estarà finalitzat
després d'aquest estiu, i en funció dels
resultats, serà llavors quan el CatSalut
donarà resposta a si es farà o no el Centre Mèdic a Bellaterra.
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Que quedi
ben tapat:
NAS
BOCA

Assegureu-vos de comprar els
productes pirotècnics homologats
en un establiment autoritzat i llegiu
les instruccions de cada article
per fer-ne un bon ús

Celebra una festa de Sant Joan
única, en grups reduïts de
persones (familiars o amics)

Es recomana:

1,5

L'EMD està pendent d'aquesta resposta
i, paral·lelament, també ha demanat
hora per reunir-se amb el nou Conseller de Salut Josep Mª Argimon i poder
parlar sobre aquest tema.

PINTURA DE CASAS (INTERIOR-EXTERIOR)

... l’ús de la mascareta

metres

... la distància física
entre les persones

No estan permeses
les aglomeracions de gent

No subjecteu els petards
amb les mans

PRECIOS MUY COMPETITIVOS

AIGUA
SABÓ

... el rentat de mans amb
aigua i sabó

Si fas ús de pirotècnia no facis
servir el gel hidroalcohòlic:

No poseu els petards a prop
de la cara ni del cos

SÓN INCOMPATIBLES

Evita compartir menjar i
estris a l’hora dels àpats
500

metres

No llanceu coets
ni petards a menys
de 500 metres
de zones boscoses

web //interior.gencat.cat/revetlles

No llanceu
mai petards
contra ningú

@emergenciescat

emergenciescat

interior.gencat.cat/revetlles
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L'ESTIU DEL 2022 PASSARÀ UN TREN PER
BELLATERRA CADA 5 MINUTS EN HORA PUNTA

Sant Cugat passarà a tenir un tren cap a Barcelona cada dos minuts
i mig, acostant-se a la freqüència de pas de suburbà.

mateix per tornar des de la capital catalana fins a les capitals vallesanes.
Internament, FGC preveu contractar
més de 200 persones per prestar els
nous serveis. Un centenar de maquinistes (el 40% dones), i un centenar d'agents
d'estació i personal per a tallers, que
s'han d'adequar per mantenir els nous
trens i digitalitzar tota la línia del Vallès.
Els nous combois tenen prop de 200
seients i dos espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, bicicletes
o cotxes. La capacitat màxima s'acosta
als 800 passatgers per tren.
Des de l'entrada en funcionament de
les noves estacions de Sabadell l'any
2017 (La Creu Alta, Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord) es va incrementar el

El passat mes de maig es va posar en
marxa un període de proves sense viatgers amb trens que circularan per la línia
del Vallès de FGC que permetrà acostarse a la freqüència de pas de suburbà.
Tot està pensat perquè l'estiu de l'any
vinent passi per Bellaterra un tren cada
5 minuts en hores punta i un cada 10
minuts fora de les hores de màxima
afluència. El president de FGC, Ricard
Font, i el llavors conseller de Territori en
funcions, Damià Calvet, ho van anunciar
juntament amb la compra de trens que
augmenta un 37,5% la capacitat de transportar viatgers per la línia del Vallès.
Després del període de proves i quan
tots els trens estiguin funcionant, l'estiu

2022 s'assolirà aquesta freqüència de pas
i s'arribarà al màxim de capacitat de la
línia, passant dels 80 milions de viatgers a l'any, fins als 110 milions.
La idea és la del metro o tren llançadora, és a dir, gairebé sense horaris, ja que
passaran vagons de forma continuada.
Ricard Font apuntava que "Volem que
desapareguin els horaris."
Tant la línia S1 (Terrassa-Barcelona)
com la línia S2 (Sabadell-Barcelona, la
que passa per Bellaterra) tindran trens
cada cinc minuts, i això vol dir que a
partir de Sant Cugat i fins a la plaça
Catalunya de Barcelona hi haurà trens
cada dos minuts i mig en hora punta, i el

Particular
compra
o lloga
casa a
Bellaterra
Enviar fotos, contacte
i preu al correu:
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

nombre de viatgers en un 70%, més del
que s'havia previst inicialment. Això
també es va traduir en un augment significatiu de passatgers als combois que
passaven per Bellaterra.Amb la posada
en marxa d'aquestes novetats, però, els
trens que passin per Bellaterra podran
gaudir de menys afluència de passatgers dins dels vagons.
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S'ACOSTA L'ESTIU I CAL PREVENIR L’APARICIÓ DEL
MOSQUIT TIGRE, MOLT COMÚ EN AQUESTES DATES

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.
Cal 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 dessecantlos o col·locant algun material que ho
tapi, com ara sorra.

22

CONSELLS 23
QUÈ CAL FER SI DETECTEM UN EXEMPLAR O UN
NIU DE VESPES ASIÀTIQUES?

Sobretot no hem d'intentar capturar-les ni destruir-les, pel gran
risc de picada que això suposa.
La Vespa velutina nigrithorax o més
coneguda com la vespa asiàtica, 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 100 km/
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.
No és especialment agressiva per a les
persones, però és un predador molt
agressiu per a les abelles, vespes i altres
pol·linitzadors importants. Genera un
greu impacte en la biodiversitat
d'insectes natius i en els serveis de
pol·linització en genera, ja que el 80%
de la seva dieta són larves d'abella.
Per tant, un problema afegit per a
l'apicultura, així com també fa un efecte
negatiu en la pol·linització, que pot provocar una pèrdua de producció i fruits.

La destrucció dels nius, que es poden
començar a veure a partir de juny, és un
dels mètodes eficaços per tal de reduir
les poblacions. Però és imprescindible
que cap ciutadà ho faci pel seu compte,
ja que ho han de fer professionals especialitzats. En cap cas s'ha d'intentar
capturar un exemplar, ja que suposa un
risc de picada important.
La persona que detecti un niu o un
exemplar, s'ha de mantenir a una distància mínima de 5 metres, i posar-se en
contacte amb el Cos d'Agents Rurals al
93 561 70 00 o al correu velutinacar@
gencat.cat
S'ha d'indicar la ubicació concreta de
l'exemplar o niu, indicant la localitat,
lloc o paratge concret, i el possible risc
que s'observa. També es poden adjuntar
fotografies al correu electrònic.
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LA RECEPTA

RECEPTA 25

COCA DE LLARDONS CASOLANA
Recepta d'Albert Vilas extreta de catalunyacuina.com

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

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

INGREDIENTS
(per a dues coques mitjanes)
•
•
•
•
•

500gr de planxes de pasta de full
250gr de llardons
1 ou
Un bon grapat de pinyons
Sucre

Joni Pérez · SABADELL

93 729 54 18 - 615 20 52 27

PREPARACIÓ:
- Triturem els llardons (es pot fer ràpidament amb un processador d'aliments) fins que
quedin ben finets.
- Escampem una bona quantitat de llardons sobre una planxa de pasta de full. No us preocupeu massa per si queda millor o pitjor repartit, ja que després ho estirarem amb el
corró.
- Li afegim mitja capa més de full a sobre i li tornem a posar llardons. Això només es fa
per a donar-li més quantitat de full a la massa final.
- Pleguem la massa tancant els costats cap a dins, i amb el corró li donarem uns copets
i començarem a estirar la massa. Utilitzeu farina per evitar que s'enganxi la massa al taulell.
- Un cop estirada una mica veureu que el llardó s'ha fos amb el full. Seguirem fent plecs
i estirant la massa diverses vegades. Això simplement es fa per a barrejar bé el llardó fins
a obtenir una capa fina. La recollim amb el corró i la col·loquem a sobre d'un paper de
forn en una safata per al forn. Preescalfem el forn a 200 °C.
- Per donar-li un acabat més professional podem utilitzar una cullera o un ganivet per a
fer unes marques ondulades tot al voltant de la coca.
- Amb ou batut, pintem la coca amb generositat. L'ou ens servirà per a enganxar els pinyons que escamparem seguidament, en abundància. Tot seguit, ensucrarem tota la al
gust. La seva dolçor dependrà el sucre que s'hi posi.
- L'enfornem a 220 °C, a la part baixa del forn, i de seguida abaixem la temperatura a
180 °C. Estarà cuita en uns 15-20 minuts, però controleu bé el forn i torreu-la al vostre
gust.
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GUIA COMERCIAL

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?
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GUIA COMERCIAL
Es busca
casa per
llogar a
Bellaterra

ANDREA VICEDO LÓPEZ

Nº de colegiada 1628

667 249 864
Espai Salut Mirasol

j.bellaterra68gmail.com

936 752 623 · 689 135 186

Podología a domicilio
ANDREA VICEDO

Serveis
integrals de
jardineria
Serveis integrals de jardineria

-

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

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

Un electrolizador
salino definitivamente
accesible y modular

Demana més informació al telèfon

93 611 42 43

O per correu electrònic a:

comercial@totbellaterra.com
Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

el secret es a la massa

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

93 619 11 84

936 743 081
Pl. dels Quatre Cantons S/N
08172 Sant Cugat del Vallès

www.santcugatesports.com

S6

28 SERVEIS

TRANSPORT 29

FGC.Línia S2-S6

Consulta tots els horaris a la pàgina web www.fgc.cat o trucant al telèfon 012

EMD BELLATERRA
93 518 18 30

Dos cotxes
per a esc
períodes l
+ Reservat
a escola
períodes
F 		ENLLAÇOS
DE VALLV
minuts. P
4.46 h. Úl
feiners a
vigílies de
s

Telèfons de Contacte Bellaterra

FARMACIA

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

93 721 07 83

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

Butà

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

P
T
B
F

BUS.Línia 648

Sabadell D Barcelona-Pl. Catalunya

93 691 46 55

De 5.01 h a 9.43 h / From 5.01 a.m. to 9.43 a.m.
5.01
5.30
5.56
6.08
6.29
6.44
6.56
7.09
7.24
7.34

5.03
5.32
5.58
6.10
6.31
6.46
6.58
7.11
7.26
7.36

5.05
5.34
6.00
6.12
6.33
6.48
7.00
7.13
7.28
7.38

5.07
5.36
6.02
6.14
6.35
6.50
7.02
7.15
7.30
7.40

5.09
5.38
6.04
6.16
6.37
6.52
7.04
7.17
7.32
7.42

5.11
5.40
6.06
6.18
6.39
6.54
7.06
7.19
7.34
7.44

7.46

7.48

7.50

7.52

7.54

7.56

7.57
8.05

7.59
8.07

8.01
8.09

8.03
8.11

8.05
8.13

8.07
8.15

8.13

8.15

8.17

8.19

9:30

8.21
11:30

8.23
17:10

8.24
8.36

8.26
8.38

8.28
8.40

8.30
10:00
8.42

8.32
12:00
8.44

17:30
8.46

8.47

8.49

8.51

8.53

8.55

8.57

8.57

8.59

9.01

9.03

9.05

9.07

g
g
g
g

9.09
9.20
9.32
9.43

9.11
9.22
9.34
9.45

9.13
9.24
9.36
9.47

9.15
9.26
9.38
9.49

9.17
9.28
9.40
9.51

9.19
9.30
9.42
9.53

g
g
g
g

.55
.10
.25
.40

.57
.12
.27
.42

g

12.24

12.26

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

BUS.Urbà 2
S6

g
S6

g
g
g
S6

MÚSICA
El Musical

93 580 42 46

g
g

8.34

S6

g
S6

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

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

g
S6

ESPORTS
El Club
Saf

93 580 25 42
93 581 19 34

P
T
B
F

Feiners / Laborables / Weekdays

S6

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

9 SANT JO
SANT JOA
la mateix
d’informa
Consulteu la pà
per als horari
Setmana Santa
del mes d’agos
Barcelona.

Metro link
RENFE link with local lines
Station with car park
Station with taxi rank
Local bus
Funicular

Flo
re
s

93 692 09 71

Gas Natural

P
T
B
F

Enlace con metro
Enlace con RENFE, cercanías
Estación con aparcamiento
Estación con parada de taxi
Autobús urbano
Funicular

La

Parròquia de la Santa Creu

Fecsa Endesa

Enllaç amb metro
Enllaç amb RENFE, rodalies
Estació amb aparcament
Estació amb parada de taxi
Autobús urbà
Funicular

P nt
T Cu
B gat

Correus UAB

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

re
sP

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

Aigües Cassa - Avaries

Sa

CAP Serraparera
Cita prèvia Atenció Primaria
CAP Canaletes
Cap Fontetes
Alcoholics Anònims
Centre Salut 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

TELÈFONS D'INTERÈS

Vo
lpe
lle

SERVEIS SANITARIS

112 O92 112 1091 -

112
061
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

U
Au nive
tò rs
no ita
m t
a
P
B
Be
lla
te
rra
T
Sa
P nt
J
9 oa
n

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

S
de aba
l N de
or ll P
d a
B rc
Sa
ba
de
ll
No
rd
B
La
Cr
eu
Al
ta
B
Sa
b
Pl a
aç de
a ll
M
aj
or
B
Ca
n
Fe
u
|G
rà
cia
Sa
P nt
B
T Qu
i
B rze

URGÈNCIES

V
T alld
B ore
ix

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

5.16
5.45
6.11
6.23
6.44
6.59
7.11
7.24
7.39
7.49
7.54
8.01
8.04
8.12
8.20
8.23
8.28
8.31
8.39
8.51
8.56
9.02
9.07
9.12
9.19
9.24
9.35
9.47
9.58

5.18
5.47
6.13
6.25
6.46
7.01
7.13
7.26
7.41
7.51
7.56
8.03
8.06
8.14
8.22
8.25
8.30
8.33
8.41
8.53
8.58
9.04
9.09
9.14
9.21
9.26
9.37
9.49
10.00

5.21
5.50
6.16
6.28
6.49
7.04
7.16
7.29
7.44
7.54
7.59
8.06
8.09
8.17
8.25
8.28
8.33
8.36
8.44
8.56
9.01
9.07
9.12
9.17
9.24
9.29
9.40
9.52
10.03

5.23
5.52
6.18
6.30
6.51
7.06
7.18
7.31
7.46
7.56
8.01
8.08
8.11
8.19
8.27
8.30
8.35
8.38
8.46
8.58
9.03
9.09
9.14
9.19
9.26
9.31
9.42
9.54
10.05

5.26
5.55
6.21
6.33
6.54
7.09
7.21
7.34
7.49
7.59
8.04
8.11
8.14
8.22
8.30
8.33
8.38
8.41
8.49
9.01
9.06
9.12
9.17
9.22
9.29
9.34
9.45
9.57
10.08

5.28
5.57
6.23
6.35
6.56
7.11
7.23
7.36
7.51
8.01
8.06
8.13
8.16
8.24
8.32
8.35
8.40
8.43
8.51
9.03
9.08
9.14
9.19
9.24
9.31
9.36
9.47
9.59
10.10

5.30
5.59
6.25
6.37
6.58
7.13
7.25
7.38
7.53
8.03
8.09
8.15
8.19
8.26
8.34
8.38
8.42
8.46
8.53
9.05
9.11
9.16
9.22
9.26
9.34
9.38
9.49
10.01
10.12

De 9.55 h a 12.10 h, cada hora als minuts / De 9.55 h a 12.10 h, cada hora a los minutos / From 9.55 a.m
.59
.14
.29
.44

.01
.16
.31
.46

.03
.18
.33
.48

.05
.20
.35
.50

.10
.25
.40
.55

.12
.27
.42
.57

12.28

12.30

12.32

12.34

12.39

12.41

.15
.30
.45
.00

.17
.32
.47
.02

.20
.35
.50
.05

.22
.37
.52
.07

.24
.39
.54
.09

De 12.24 h a 16.40 h / From 12.24 p.m. to 4.40 p.m.
12.44

12.46

12.49

12.51

12.53

B A N IT Z A

Ó S AN T P A U
C IÓ T U R

4

3

2

5

2
6

7

U

8

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

