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Sembla que la calor s'obre pas amb moltes
ganes a Bellaterra. La primavera a poc a
poc va obrint pas a l'estiu, i aquestes són
les millors èpoques per gaudir del nostre
entorn natural. Com l'ampliació del Camí
Verd a Sant Quirze, una bona notícia per
continuar recorrent el Vallès amb
l'epicentre a Bellaterra. I si arriba l'estiu,
vol dir que cada dia falta menys per
l'esperada Festa Major... T'animes a
participar al Concurs de Cartells?

Notícies i continguts: Maig 2022
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
Al Tot Bellaterra som ecològics.
La revista està impresa sobre
paper 100% reciclat.

Busca'ns a
facebook i estaràs
sempre informat
facebook.com/tot.bellaterra
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SANT QUIRZE ES CONNECTA AL CAMÍ VERD, QUE
A POC A POC ASSOLEIX EL SEU OBJECTIU

La Plataforma Ciutadans del Camí Verd va iniciar aquest projecte
l'any 2005, que va ser recolzat pels 5 ajuntaments de la zona.

Roda de premsa de l'any 2004. D'esquerra a dreta: Ramon Andreu, president de la Plataforma de Ciutadans pel Camí Verd; alcalde de
Sant Quirze del Vallès; Lluís Recordé, alcalde de Sant Cugat del Vallès; Toni Morral, alcalde de Cerdanyola del Vallès; alcaldessa de Rubí,
regidor de l'Ajuntament de Sabadell; i Emili Mató, president del Consorci de Vies Verdes de Girona.

La Via Verda del Vallès és un projecte
que va néixer l'any 2005 i que va ser
potenciat per la Plataforma Ciutadans
del Camí Verd, de la qual n'era president l'actual president de l'EMD de
Bellaterra, Ramon Andreu. A l'inici,
Ramon Andreu va portar al projecte perquè s'aprovés a tots els ajuntaments que
implicava: Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Sant Cugat
de Vallès i Rubí, i es va aprovar per unanimitat a tots.

acaba una connexió que quedava molt
girada en acabar-se la via desafectada
del tren, connectant-la a un camí.
L'objectiu del Camí verd és donar continuïtat a un tram de via de tren desafectada (que passa per Bellaterra) perquè serveixi com a infraestructura per
a la mobilitat sostenible, l'esport, la
salut, l'accessibilitat de la gent amb
mobilitat reduïda... En general, perquè
tothom pugui gaudir de la natura travessant el Vallès.

Aquest projecte s'ha anat fent per
trams. Bellaterra ja té el seu tram mig
fet (només falta una part), Sabadell té
molt poca part i ja està feta, Sant Cugat
també té una part feta que coincideix
amb la via interpolar al seu pas pel Polígon de Can Sant Joan, Rubí ja té el seu
tram que connecta amb Collserola. Sant
Quirze ara ja està fent la part de connexió que li falta i amb aquesta actuació,

La plataforma del projecte va ser
recolzada per més de 50 entitats, entre
elles la Federació d'Atletisme, la Federació de Patinatge, la Federació de Ciclisme i Federació d'Excursionisme de Catalunya. També va tenir una resolució del
Parlament on deia que es dediquessin els
terrenys reservats a la via interpolar,
única i exclusivament a la Via Verda del
Vallès.

ESTUDIO FOTOVOLTAICO
PERSONALIZADO
GRATUITO
Instalación llaves en mano
Gestionamos subvenciones, trámites con el
ayuntamiento y bonificación del IBI
Nos ocupamos de todo
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JA ESTÀ CONVOCAT EL CONCURS DE CARTELLS
DE LA FESTA MAJOR DE BELLATERRA

El jurat estarà constituït per un artista
plàstic, un membre del govern de l'EMD i
diferents representants del Consell de
Cultura.

Els treballs s'han d'entregar presencialment a l'edifici de l'EMD i
el termini és fins al dia 27 de juny a les 13:00h.

S'atorgarà un únic premi de 200€ a
l'artista guanyador/a, tot i que el jurat
pot declarar desert el premi si ho considera oportú.

En
aquest?
Els sobres amb els treballs s'han de pre-

sevol altre element visual que doni
suport a la festa.
Els cartells presentats s'exposaran a
la sala polivalent de l'EMD de Bellaterra
des del 31 d'agost fins al 15 de setembre de 2022. En cas de no estar d'acord
e que s'exposi, cal fer-ho saber explícitament en el full del sobre on poseu les
dades personals.

En quin món
vols viure?

sentar en mà a l'edifici de l'EMD de Bellaterra (plaça Maragall, 4), i es poden
entregar fins al dia 27 de juny a la
13:00h.

Les obres no premiades es podran
recollir entre el 19 de setembre i el 19
d'octubre, de dilluns a divendres, en els
horaris d'oficina de l'EMD.

L'obra guardonada serà el cartell que
anunciarà la Festa Major de Bellaterra
de l'any
En 2022, i s'utilitzarà per al cartell
aquest?
i per
al programa de mà, així com qual-

Per qualsevol dubte podeu trucar al
93 518 18 30, o enviar un correu electrònic a cultura@emdbellaterra.cat

En quin món
Tu pots aconseguir
viure?

O en vols
aquest?

En
aquest?

En
aquest?
Com és habitual, l'EMD de Bellaterra ha
anunciat un any més la convocatòria del
Concurs de Cartells de la Festa Major de
Bellaterra, que se celebrarà el proper
mes de setembre.
Al concurs hi pot participar tothom
que sigui major de 12 anys, de manera
individual o col·lectiva, presentant una
única obra original i inèdita.
Ha de ser una il·lustració sense text i
relacionada amb la Festa Major de Bellaterra. L'EMD s'encarregarà de posar text
a la il·lustració presentada. D'aquesta
manera, les il·lustracions que tinguin
text quedaran excloses.

La mida haurà de ser en format Din A3
(42cm d'alt i 29,7cm d'ample) en vertical, i la tècnica és lliure sempre que
permeti reproduir-se en quatre colors.
S'han de presentar sobre suport rígid i no
poden anar firmades.
Les il·lustracions s'han d'entregar dins
d'un sobre tancat, on hi consti el títol de
l'obra. I a part s'ha d'entregar un segon
sobre, també tancat, on a fora també hi
ha de constar el mateix títol, i a dins
anotat de manera clara: nom i cognoms
de l'autor/a, població, telèfon i correu
electrònic.
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I si utilitzes la nostra fórmula ﬂexible,
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inversió intel·ligent, amb la quota mensual et sortirà gratis
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L’EMD VOL CONVOCAR UN PROCÉS PARTICIPATIU
PER DECIDIR LA FUTURA PLAÇA DEL PI

L'EMD vol que els veïns de Bellaterra decideixin com serà la
plaça del Pi a partir de l'any 2025.

L’EMD de Bellaterra ja fa dos anys que
va presentar una de les iniciatives més
importants de la història de Bellaterra, i
que va tenir el vistiplau de la Generalitat de Catalunya: 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.

arribi la subvenció que permet el desviament del trànsit.

Al tractar-se de dues actuacions diferents,
va
haver-hi
una
sèrie
d'inconvenients per a demanar les subvencions adequades. El motiu és que primer es donava la subvenció per arreglar
la plaça, i després la de desviar el trànsit, però no es podien fer les intervencions en aquest ordre. Per tant, el projecte ha d'esperar fins que el 2024 no

La idea és que es pugui valorar si es vol
una plaça asfaltada o amb sorra, si s'hi
vol instal·lar algun parc, com serà la jardineria, etc.

De tota manera, l'EMD de Bellaterra ja
vol començar a esbossar com serà la
futura reforma de la plaça del Pi. Vol
convocar un procés participatiu perquè
els veïns i veïnes de Bellaterra puguin
decidir com serà la plaça del Pi a partir
de l'any 2025.

El que es resolgui d'aquest procés es
farà arribar als arquitectes, perquè facin
diferents propostes de reforma i es
puguin valorar en una segona fase participativa.
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ÈXIT DE LA 29ª CAMINADA BELLATERRAMONTSERRAT ORGANITZADA PEL GRUP ESCOLTA

S'ha recuperat l'activitat sense cap restricció amb una setantena
d'inscripcions a la caminada de 42km en 5 trams diferents.

El passat dia 14 de maig a les 20:00h
del vespre es va donar el tret de sortida
de la 29ª Caminada Bellaterra-Montserrat. Una activitat lúdico-esportiva organitzada pel Grup Escolta de Bellaterra, i
que enguany ha tingut molt d'èxit.
La Caminada Bellaterra-Montserrat és
una travessia força llarga, de 42km,
que es recorren majoritàriament de

nit. Es duu a terme en diversos trams:
Bellaterra-Matadepera,
MatadeperaRellinars, Rellinars-Vacarisses, Vacarisses-Monistrol i Monistrol-Montserrat.
Enguany, amb una organització lliure de
restriccions per la pandèmia, l'activitat
del Grup Escolta ha tingut un gran èxit
de participació, amb una setantena
d'inscripcions.
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BUILDING CENTER ADQUIREIX LA PROPIETAT DEL CLUB
BELLATERRA I LA POSSESSIÓ DELS LOCALS COMERCIALS

El jutge ha reconegut que hi ha un conveni públic entre l'Ajuntament i
el propietari del Club Bellaterra, i permet que s'hi quedi temporalment.

El Club Bellaterra va néixer l’any 1934
per iniciativa d’un conjunt de veïns i veïnes que van demanar a Fomento de la
Vivienda Popular que els cedís uns terrenys
a Bellaterra, per a poder construir-lo, que
van demanar que fossin exclusivament per
a fer-ne un ús esportiu.
El projecte va anar creixent amb noves
instal·lacions i una bona acollida per part
dels bellaterrencs. Amb un caràcter
esportiu, social i cultural molt important
i reconegut per tots els veïns i veïnes de
Bellaterra, va esdevenir un punt de trobada que tots els socis se’l sentien com a
propi.

Com hem anat explicant des de fa mesos
en diferents números del Tot Bellaterra, el
Club Bellaterra va patir l'any 2017 una
situació d’embargament, i des del 2018 va
passar a formar part de Building Center.
Aquesta empresa ara ja té la possessió de
tots els locals comercials i, per tant, ja
cobra els lloguers d'aquests locals directament.
Després d'adquirir la propietat del Club i
els locals comercials, Building Center va
rebre la possessió dels locals, i ara està a
l'espera de rebre la possessió del Club.
L'any 2021, el Club Bellaterra va emetre
un comunicat reivindicant que, tot i el
canvi de titularitat del Club, es mantingués el Conveni Urbanístic que es va firmar quan es va dur a terme la requalificació urbanística del sòl per a fer usos
comercials.
L'EMD de Bellaterra també es va sumar a
la reivindicació i li va donar suport, consi-

derant que el procés d'execució hipotecari
realitzat al Club Bellaterra ha de respectar els drets urbanístics reconeguts en el
conveni que es va firmar l'any 2004 per
permetre la seva requalificació urbanística; per la qual 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.
Davant de la petició de Building Center
de tenir la possessió del Club, el jutge
ha reconegut aquest conveni i per tant
ha permès que el Club pugui continuar,
però de manera molt temporal, ja que
el conveni públic firmat el 2004 no es
tracta d'un contracte oficial, i no és
indefinit. En el moment que Building
Center rebi la sentència definitiva,
demanarà que es posi fi a aquesta temporalitat per adquirir la possessió total i,
per tant, cobrar un lloguer pels espais
esportius.

A mitjans dels anys noranta el contracte
de cessió dels terrenys es va transformar
en una venda oficial pel simbòlic preu
d’una pesseta, i tots els terrenys i les
instal·lacions van passar oficialment a ser
propietat del Club Bellaterra i, per tant,
de tots els seus socis. La presidència de
Jordi Martínez va ser una època de bonança
per al Club. El projecte, tot i no ser de
grans dimensions, complia amb la seva
funció.
L’any 2001, després d’un canvi en els
càrrecs directius, amb Jordi Fau com a
president es va començar a contemplar
tirar endavant un projecte de remodela-

ció modern i amb grans expectatives
financeres.
Una de les bases d’aquest projecte va ser
la requalificació de 1000m2 de sòl amb
un conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola i un endeutament hipotecari per a
la construcció d’uns locals comercials
per a llogar. Aquests locals comercials de
lloguer serien els que finançarien la remodelació amb una entrada de 180.000€ que
el Club Bellaterra ingressaria anualment, a
part de les quotes dels socis.
Les obres van començar l’any 2006, però
la gestió de la junta va fer que el projecte
no acabés de ser rendible i van començar
a tenir problemes de finançament. Les
inversions de creixement no havien donat
la rendibilitat esperada, i només s’havia
pagat un any de carències de la hipoteca.
Davant d’aquesta fallida econòmica,
CaixaBank (l’entitat financera que va executar el préstec per poder fer les obres de
la remodelació), va embargar l’edifici i va
posar-lo a subhasta. En quedar deserta,
el Club va passar a ser propietat de Building Center (filial de la mateixa entitat
financera) i, per tant, tots els socis i propietaris van perdre automàticament tot
el patrimoni del Club que els corresponia.
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ELS MOSSOS ALERTEN DE POSSIBLES ESTAFES A
DOMICILI A CAUSA D’UN ROBATORI DE MATERIAL MÈDIC

Es demana màxima difusió del fet, amb l'objectiu d'evitar que
aquest afecti a col·lectius vulnerables com la gent gran.

Els Mossos d’Esquadra han posat en
alerta a la ciutadania del Vallès Oriental
i Occidental després d’haver-se produït
un robatori de material mèdic a un CAP
de la comarca a finals d’abril.
Segons la informació de la policia catalana, els autors es van endur roba
d’infermeria (bates blanques i jaquetes
amb el distintiu sanitari) i també un
maletí mèdic amb xeringues i material
d’assistència domiciliària.
A conseqüència d’aquest robatori,
s’avisa de tenir previsió de possibles
estafes, sobretot a gent gran, en forma
de visites inesperades al domicili. És per
això que tant Mossos d’Esquadra com des
dels Ajuntaments de tota la comarca es
fa la màxima difusió al fet, amb

l’objectiu d’evitar que aquest afecti a
col·lectius vulnerables.
El modus operandi d'aquests estafafors
acostuma a ser que dues persones amb
bata blanca es fan passar per metges i
intenten entrar als domicilis amb
l’excusa de fer proves sanitàries d'algun
tipus. Poden demanar diners per la falsa
assistència, o si aconsegueixen entrar,
robar a l'interior del vostre domicili.
Cal aclarir que els professionals sanitaris no fan cap assistència sense previ
avís.
Davant de qualsevol indici sospitós,
aviseu als vostres familiars, i no obriu la
porta de casa i poseu-vos en contacte
amb els Mossos d’Esquadra el més aviat
possible, al telèfon d’emergències 112.

16 NOTÍCIES
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JA ES POT VEURE L'EXPOSICIÓ "ELS ALTRES" DE
SANTI LLORENS A L'EMD FINS AL DIA 10 DE JUNY

Es tracta d'un reportatge documental fotogràfic on es mostra el
dia a dia d'un campament de la Barcelona preolímpica.

Després de l'exposició de pintura de
Rose Marie Gnausch a la nova Sala
d'exposicions de l'EMD, ara ja es pot veure el segon artista que exposarà fins al
proper dia 10 de juny.
Es tracta de Santi Llorens, artista i
fotògraf bellaterrenc que presenta "Els
altres": un recull de fotografies fetes
en el campament de la família Dosantos, d'origen portuguès. Es tracta d'una
realitat invisible que a la nostra societat
benestant ens fa mal de veure.
Anys després de fer les fotos, amb
motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona
1992, el campament es va desallotjar,
perquè s'havia de netejar la imatge de
l'entorn.
Es tracta d'un reportatge documental.
Ni els personatges, ni la llum no estan

preparats. Aquí rau la dificultat: poder
accedir al grup i ésser acceptat.
De ben segur que és una exposició colpidora i que no deixarà indiferent a ningú.

r
a
l
u
c
i
Part pra o
com casa a
llogalaterra
Bel

Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04
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COMENÇA LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL
MOSQUIT TIGRE, DES D'ARA I FINS A L'OCTUBRE

L'Ajuntament de Cerdanyola té en marxa una campanya
informativa per evitar la proliferació d'aquest molest insecte.

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.

Les pluges de la primavera i l'increment
de les temperatures a mesura que
s'acosta l'estiu són dos dels factors més
importants per l'aparició del mosquit
tigre. Tot i això, la proliferació d'aquest
molest insecte es pot reduir amb accions
preventives que la ciutadania pot posar
en pràctica als seus propis habitatges.
Entre els mesos de maig i octubre,
l'Ajuntament de Cerdanyola té en marxa
una campanya informativa. A més, també fa el seguiment dels embornals de
l'espai públic i atén les queixes de la ciutadania amb relació a la presència de
mosquits o de punts amb masses d'aigua
estancada, en carrers i places on aquests
puguin proliferar.
Les consultes es poden enviar a salutpublica@cerdanyola.cat
Si voleu conèixer més en detall com fer
front al mosquit tigre, us deixem amb
una mica més d'informació:

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,

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.
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LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

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

El passat novembre en Mn. Marc Aceituno
va promoure, a la Parròquia de la Santa
Creu, “el taller de famílies” amb dos objectius: motivar la col•laboració dels fills i la
participació del jovent a la comunitat
bellaterrenca.
A les reunions van sorgir diversos projectes: entre ells el de les Caramelles a Bellaterra per a la segona Pasqua. Les Caramelles a Bellaterra tenen una finalitat solidària d’ajuda a la labor de les Missioneres
de la Caritat de Sabadell, de la Mare Teresa
de Calcuta, a la llar per a mares i infants
desemparats i donar suport al menjador
social que atén cada dia a més de 60 persones.

tradició molt nostra; cultural, musical i
social. La cantada de les Caramelles hem
previst fer-la a la plaça del Pi, a l’estació, i
pujar fins la plaça de l’Església. També voldríem anar a casa dels veïns que ho demanin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

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

Per preparar-nos bé, el passat dissabte 12
de març, a dos quarts de sis de la tarda, es
va fer el primer assaig a El Musical, conservatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses
mares i quatre cantaires, on el director de
la coral i expert en caramelles va ensenyarnos tres boniques cançons. Agraïm a la
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PROHIBIT FUMAR A TOTES LES PLATGES DE
BARCELONA A PARTIR D’AQUEST ESTIU 2022
La mesura s'aplicarà a partir d'aquest mes d'abril després de la
prova pilot que es va dur a terme durant l'any 2021.

ajuntaments puguin regular i sancionar el
tabac a les platges.

set vegades menys que a la resta d’espais
on sí que hi estava permès.

El regidor d’Emergència Climàtica, Eloi
Badia, ha explicat que les sancions previstes són de 30 euros i que s’assimilen a les
multes que s’imposen en el cas de les persones que fumen a tocar dels parcs infantils. Tot i això assegura que probablement
no serà necessari imposar multes, ja que
abans s’avisarà als afectats i hi haurà una
tasca informativa i pedagògica prèvia.

Durant l’estiu del 2021, a més, van fer-se
tres jornades de recollides de burilles a
dues platges: a la Nova Icària (on estava
prohibit fumar) i al Bogatell. En les tres
ocasions, se’n van recollir menys a la platja sense fum. Les burilles són el residu
més abundant al litoral de la regió occidental del Mediterrani i representen més
del 25 % del total de deixalles marines.

Creu també que la majoria de la ciutadania és comprensiva La llei aprovada a
l’Estat per prohibir fumar a les platges
s’empara en una directiva europea que
apunta que els filtres de productes de
tabac que contenen plàstic és un dels articles d’un sol ús que més es troba a les platges de la UE.

Les burilles de les cigarretes triguen
més d’una dècada a degradar-se i són
molt contaminants. El potencial més
tòxic es concentra en els filtres.

Segons els resultats de l’avaluació de la
prova pilot del 2021 a Barcelona, la ciutadania ha valorat amb un 8 sobre 10 la
mesura de prohibir el tabac a la platja. A
més, hi ha hagut una reducció de persones
fumant a les “platges sense fum”, gairebé

Fumar a les platges de Barcelona estarà
prohibit a partir d’aquest estiu i durant
tots els dies del 2022. L’Ajuntament de
Barcelona ha decidit ampliar la mesura a
tot el litoral, després dels bons resultats
obtinguts durant la prova pilot que es va
fer el 2021 en quatre platges de la ciutat. Per tant, les cigarretes estaran prohibides a les 10 platges de Barcelona.
L’objectiu és facilitar llocs de convivència més saludables i amb menys residus.
La mesura
primera es
del 2022.
haurà una

s’aplicarà en dues fases: la
farà entre l’abril i el juny
Durant aquest període, hi
campanya informativa per

donar a conèixer la prohibició i conscienciar sobre els beneficis per a la salut i el
medi ambient. La segona fase començarà
al juliol, amb la regulació en vigor. El
seguiment el faran la Direcció de Platges
i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
Segons ha explicat l’Ajuntament de Barcelona, la regulació s’empararà dins de
l’ordenança de l’espai públic i que ve
s’empara legalment en la nova llei estatal, de residus i sòls contaminants per a
una economia circular, que es va aprovar
de forma definitiva al Congrés dels Diputats el 31 de març i que permet que els

Segons l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), el tabaquisme és la principal causa
de mort evitable a Espanya i els efectes de
fum del tabac en l’ambient (el consum passiu) també causa mortalitat i diverses
malalties. Per això, els especialistes indiquen que generar espais lliures de fum és
important per a les persones vulnerables,
especialment per als infants i les dones
embarassades.
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Particular
compra
o lloga
casa a
Bellaterra
Enviar fotos, contacte
i preu al correu:
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

LA RECEPTA
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TORRADES A L'ESTIL SUÍS
Recepta de Joan Corminas extreta de www.receptes.cat

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

1 cullerada de mantega
Uns quants daus de cansalada per
fregir
1 cullerada de julivert picat
1 cullerada de cibulet picat
300 grams de carn picada
4 llesques de formatge
5 cullerades de pa ratllat
1 polsim de pebre vermell en pols
1 polsim de pebre
½ culleradetes de sal
4 llesques de pernil
4 llesques pa torrat
2 trossos de pa sec
1 ceba

PREPARACIÓ:
- Talla pa sec a daus i posa en un bol amb la carn picada.
- Talla la ceba finament i salta en una paella amb mantega fins que sigui translúcida.
- Afegeix també el julivert picat i salta uns instants.
- Aboca la ceba sobre la carn picada, assaona amb sal i pebre i barreja tot be.
- Deixa reposar uns minuts, forma un pa i passa per pa ratllat.
- Fregeix en el greix calent.
- Torra 4 llesques de pa.
- Reparteix la carn preparada al damunt de cada torrada i a sobre la carn, una llesca de
pernil i una de formatge.
- Enforna breument fins que el formatge s'hagi fos.
- Serveix adornat amb cibulet picat i pebre vermell per sobre.
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GUIA COMERCIAL

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

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

www.santcugatesports.com

Demana més informació al telèfon

consultas@carolmarcilnutricion.com
647032709
@carolmarcil_nutricion

93 611 42 43

O per correu electrònic a:

comercial@totbellaterra.com
Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

PER

Instalació

Gestiona
ayuntam

ESTUDIO FOTOVOLTAICO
Nos ocu
PERSONALIZADO
GRATUITO
Instalación llaves en mano

TAXIS EN
EL VALLÈS

Servicios de traslados
con coches Mercedes
al Aeropuerto, Puertos,
Estación Ferrocarril.
Fact. Empresas

Tlf. +34 639

721 111

Particular
compra o
lloga casa a
Bellaterra

j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

Gestionamos subvenciones, trámites con el
ayuntamiento y bonificación del IBI

ESTUDIO FOTOVOLTAICO
ESTUDIO
Nos ocupamos de todo
PERSONALIZADO
GRATUITO
FOTOVOLTAICO
PERSONALIZADO
Instalación llaves en mano
GRATUITO
Gestionamos subvenciones, trámites con el
ayuntamiento y bonificación del IBI
Nos ocupamos de todo

Instalación llaves en mano
Gestionamos
subvenciones, trámites
con el ayuntamiento y
bonificación del IBI
Nos ocupamos de todo

S6
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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

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

Butà

Taxis del Vallès

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"

639 721 111

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 - Bellaterra / UAB / Montcada
Sabadell D Barcelona-Pl. Catalunya

Feiners / Laborables / Weekdays

Duració trajecte: 6 min a UAB - 20 min a Cerdanyola - 35 min a Ripollet - 55 min a Montcada
De dilluns a divendres de 06:00 a 21:00 cada hora

93 691 46 55

g
g
g

7.09
7.24
7.34

7.11
7.26
7.36

7.13
7.28
7.38

7.15
7.30
7.40

7.17
7.32
7.42

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

8.21

8.23

S6

g

BUS - Urbà 2 - Bellaterra
S6

g
g

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

g

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

S6

93 580 42 46

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

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

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

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

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

g

8.36

8.38

8.40

8.42

8.44

8.46

g

8.57

8.59

9.01

9.03

9.05

9.07

.40
.55

.42
.57

.45
.00

.47
.02

.50
.05

.52
.07

.54
.09

S6
PARADES
A: Ctra. Bellaterra Can Edo, Pl.Greco, Pl. Pi, Pl.Maragall, Ctra.UAB / Turó de St Pau,
g
8.47
8.49
8.51
8.53
8.55
8.57
S6
Serragalliners
/ Castella, St.Casimir / Mercat Serraparera, St.Casimir / IES Banús.

SORTIDES
AJUNTAMENT
-9.13
BELLATERRA:
10:00 -9.19
12:00 - 17:30
g
9.09
9.11
9.15
9.17
S6

ESPORTS
El Club
Saf

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

SORTIDES
BELLATERRA
- 8.28
AJUNTAMENT:
9:30 - 11:30
- 17:10
g
8.24
8.26
8.30
8.32
8.34

MÚSICA
El Musical

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

PARADES A: Bellaterra (Pl. Pi, La Vall, Turó de St Pau), UAB (Ctra. de la Uab - Educació, UAB
Ciències), Cerdanyola del Vallès (C.Serra dels Galliners / C.Josep Tarradellas, C.Serra dels Galliners /
De 5.01
h a 9.43
5.01 a.m./to 9.43 a.m.
C.Castella, Av.Roma / Av.Espanya, Can Pallarès, Ctra. de Barcelona / C.Sta
Rosa,
Ctra.h /deFrom
Barcelona
g
5.01
5.03
5.05
5.07
5.09
5.11
5.16
5.18
5.21
5.23
5.26
5.28
5.30
Av.Catalunya,
- CAP), Ripollet
(C.Balmes
/ C.Magallanes
g
5.30 C.Tarragona
5.32
5.34
5.36
5.38
5.40 / C.Molí
5.45 Ginestar,
5.47 C.Molí
5.50 Rata 5.52
5.55
5.57
5.59
g
5.56
5.58
6.00
6.02
6.04
6.06
6.11
6.13
6.16
6.18
6.21
6.23
6.25
-g
Parc Moreres,
Av.Maria
Torras
/ C.Puigmal,
/ Pl.Palau
C.St Andreu
/ C.Pau
6.08
6.10
6.12
6.14
6.16C.Garcia
6.18 Lorca6.23
6.25 Ausit,6.28
6.30
6.33
6.35
6.37
g
6.29
6.31
6.33
6.35
6.37
6.39
6.44
6.46
6.49
6.51
6.54
6.56
6.58
Casals,
C.Sarrià
de6.46
Ter / C.X
Rastro6.50
Reto), Montcada
i Reixac
(Pg.St7.01Jordi / 7.04
Pau Casals,
Rbla.Països
g
6.44
6.48
6.52
6.54
6.59
7.06
7.09
7.11
7.13
g
6.56
6.58
7.00
7.02
7.04
7.06
7.11
7.13
7.16
7.18
7.21
7.23
7.25
Catalans, Pl.Lluís Companys, C.Bifurcació / C.Molí).
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Farmàcia a Bellaterra
Horari
9-13’30 i 16’30-20h

P
T
B
F

93 580 25 42
93 581 19 34

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

P nt
T Cu
B gat

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

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

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

V
T alld
B ore
ix

FARMACIA

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
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eu
Al
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B
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b
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URGÈNCIES

g

9.20

9.22

9.24

9.26

9.28

9.30

g
g

.25
.40

.27
.42

.29
.44

.31
.46

.33
.48

.35
.50

Flo
re
s

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

g
9.32
9.34 / St.Iscle
9.36 (Ajuntament),
9.38
9.40Francoli
9.42 Pío Baroja, St.Casimir / Mercat Serraparera,
PARADES
A: Altimira
g
9.43
9.45
9.47
9.49
9.51
9.53
Serragalliners / Castella, Ctra.UAB
/
Turó
de
St.Pau,
Soler, /Pl.Mare
Déu h,
decada
Montserrat,
Pl.
De 9.55 h a 12.10 h, cada horaPin
alsiminuts
De 9.55 hde
a 12.10
hora a los minutos
/ From 9.55 a.m
g
.55
.57
.59
.01
.03
.05
.10 de St.Cugat
.12
.15
.17 Pl.Greco.
.20
.22
.24
Maragall,
Camí
Antic
de
St.Cugat
/
Mestre
Nicolau,
Camí
Antic
/
Terranova,
g
.10
.12
.14
.16
.18
.20
.25
.27
.30
.32
.35
.37
.39

g

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.39

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

12.41

12.44

12.46

12.49

12.51

12.53

U
A

Q

B

R

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

S

GUIA COMERCIAL
COMERÇOS
A Benzinera Repsol
B Croshouse Immobiliaria
C Farmàcia Marta Caus
D Bonaparte Pa i Dolç
E Perruqueria Teresa Romero
F Llibreria Paper’s
G Supermercat Condis
H Family Can
I Banc Sabadell
J Mas i Fill

RESTAURANTS
M Can Edo
O El Galliner
Q Ebano
R Hostal Sant Pancràs
S Marcs
T El Club
U Cafè del Turó

O
M

* Plànol cedit per l'EMD de Bellaterra

