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L'estiu i la calor ja no s'amaguen, i són ben
presents a Bellaterra. Com a zona boscosa,
cal anar amb molt de compte amb el risc
d'incendis, així com també cal extremar
precaucions si marxem de vacances i
deixem la casa sola. En aquest número
trobareu alguns consells per evitar els
robatoris de l'estiu, així com l'última hora
sobre la Festa Major de Bellaterra, les
acusacions de prevaricació i assetjament
laboral a Carles Escolà, i alguns consells
per veure els Perseids, la pluja d'estels més
famosa de l'estiu.

Notícies i continguts: Juliol 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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LA FISCALIA DEMANA PRESÓ PER A L'EXALCALDE CARLES
ESCOLÀ PER PREVARICACIÓ I ASSETJAMENT LABORAL

Destaca que les seves actuacions van incidir negativament en la
dignitat i el prestigi de la secretària municipal, Aurora Corral.

Els passats 14 i 15 de juliol, l'Audiència
de Barcelona va abordar el judici contra
Carles Escolà, exalcalde de Cerdanyola,
per acusacions de prevaricació i assetjament laboral.

sa, indica Fiscalia, la impossibilitat
d'obtenir o ostentar el càrrec d'alcalde,
regidor o qualsevol altre càrrec que
impliqui participació en el govern municipal, autonòmic i estatal.

Els fets es remunten al 2019 quan la
secretària general de l'Ajuntament,
Aurora Corral, va interposar una querella
criminal contra Carles Escolà arran de la
prèvia obertura d'un expedient informatiu contra Corral, habilitada nacional i
secretària municipal des de 2011, per
part de l'Ajuntament.

L'escrit de l'acusació manifesta que el
15 de maig de 2018 l'aleshores alcalde de
Cerdanyola va dictar un seguit de resolucions per a l'obertura d'un expedient
informatiu per determinar "els fets susceptibles de motivar la incoació de procediment disciplinari per l'actuació professional" de Corral com a secretària
municipal de l'Ajuntament.

La Fiscalia demana un any de presó
pel delicte d'assetjament laboral i 12
anys d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l'exercici
del dret de sufragi passiu pel delicte de
prevaricació administrativa. Això supo-

La Fiscalia indica que l'expedient informatiu es va tramitar amb "la direcció
efectiva" d'Escolà, "conscient que la seva
iniciativa era completament i plenament
irregular" i que obeïa "exclusivament al

capritxós desig d'expulsar" de l'exercici
de les seves funcions a Corral o "incomodar-la de manera tan intensa i desagradable que fos ella mateixa qui demanés
el trasllat.
Tot, manifesta l'escrit de l'acusació,
"vist el nul recorregut de les denúncies
prèvies" davant la Direcció General de
l'Administració Local de la Generalitat
(DGAL) i amb el ministeri d'Hisenda i
Funció Pública. De fet, la Fiscalia defensa que l'obertura d'expedient informatiu
per part de l'Ajuntament buscava que la
DGAL obrís expedient disciplinari, "amb
l'automàtica i immediata adopció de les
corresponent mesures cautelars".
La DGAL va comunicar el 30 de gener de
2019 "que no procedia iniciar un expedient disciplinari", ja que els fets que es
posaven en el seu coneixement "no eren
constitutius de falta disciplinària greu",
però, no obstant això, l'escrit de la Fiscalia destaca que aquestes actuacions
van incidir negativament en la "dignitat, prestigi i honorabilitat" de la
Secretària municipal que es va veure

exposada "a una campanya pública de
desprestigi".
Al febrer de 2019, l'aleshores govern de
Compromís per Cerdanyola oferia una
roda de premsa en què anunciava que la
secretària general de l'Ajuntament havia
interposat una querella criminal contra
Carles Escolà. A la conferència informativa, l'alcalde considerava la presentació
de la querella com una mostra de la
voluntat de Corral d'intervenir en política i desgastar l'alcaldia, cosa que, manifesten, era la raó per la qual s'havia
obert l'expedient informatiu.
Segons Escolà, aquest expedient contemplava quatre presumptes situacions
en què la secretaria s'havia extralimitat
de les seves funcions, provocant perjudicis econòmics a l'administració local. Un
exemple hauria estat el cas de la ja desapareguda empresa mixta Cerdanyola
Aparca quan un informe de la Secretària
municipal va advertir "d'eventuals
il·lícits penals que van paralitzar el procés de liquidació de l'empresa i que posteriorment van ser arxivats.
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TORNA LA FESTA MAJOR, SENSE RESTRICCIONS,
ELS PROPERS 1, 2, 3 I 4 DE SETEMBRE
Ja falta poc per saber el programa d'activitats i que arribi una
de les cites més esperades de l'any per tots els bellaterrencs.

Enguany la Festa Major de Bellaterra
coincidirà en dates amb la Festa Major
de Sabadell, i s'espera que aquest fet
faci que hi hagi menys afluència de
botellots als entorns de Bellaterra.
Tot i que encara no s'ha fet públic el programa d'actes, sí que hem pogut saber que
el dissabte de Festa Major al migdia, el 2
de setembre, se celebrarà un concert
benèfic per ajudar al conflicte d’Ucraïna
seguit del vermut dels restaurants de Bellaterra.
Serà un concert on no es cobrarà entrada,
però sí que s’acceptaran donatius per fer
la recaptació.

L'any 2020 i 2021 Bellaterra va viure
una Festa Major molt diferent de la que
s'esperava.
Han sigut uns anys marcats absolutament per la pandèmia de la Covid-19,
amb restriccions d'activitats i de contacte social i obligatorietat de mascareta
que van fer que l'EMD prioritzés per
sobre de tot la seguretat i la salut de la
ciutadania i intentés minimitzar el risc
de contagi.
Però tot apunta que aquest any 2022
els veïns i veïnes de Bellaterra podran
tornar a gaudir d'una Festa Major com
la de tota la vida.
El mes que ve ja podrem saber com es
configura el programa d'actes d'enguany,
però ben segur que estarà ple d'activitats

per a totes les edats i amb un munt
d'entitats implicades.
L'any passat l'entitat protagonista de la
nit del dissabte va ser El Musical, que va
fer una mostra de les seves activitats, i
enguany serà el torn del Club de Futbol
Bellaterra NAISE. En aquest sentit, tal
com va acordar el Consell de Cultura
l'any passat per unanimitat, el sopar de
la Festa Major cada any anirà dedicat a
una entitat diferent de Bellaterra,
mitjançant un sorteig. Aquesta entitat
esportiva farà un espectacle relacionat
amb els valors de l'esport, tot celebrant els 30 anys de les Olimpíades de
Barcelona. I durant els anys vinents
podrem gaudir de sopars amb la resta
d'entitats com a protagonistes: el Grup
Escolta de Bellaterra, La Inestable, o la
Penya Blaugrana.
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ANTONIO REBOLLO ENCENDRÀ LA FLAMA
OLÍMPICA DE LA FESTA MAJOR DE BELLATERRA
Un acte d'homenatge als 30 anys de les Olimpíades '92 seguirà el sopar
de la Festa Major amb personalitats reconegudes del món de l'esport.

El Club de Futbol Bellaterra NAISE basa
la formació dels seus jugadors en promoure els valors de l'esport. De fet, NAISE significa Noblesa, Actitud, Il·lusió,
Sentiment i Esportivitat. En aquest sentit, dedicarà el motiu del sopar de la
Festa Major a rememorar els valors olímpics de les Olimpíades de fa 30 anys.
En el sopar es regalarà un fulletó que
explicarà els valors de l'esportivitat a
tots els assistents. Aquest fulletó ha
estat subvencionat per la Diputació de
Barcelona i l'EMD de Bellaterra.
Serà un acte molt especial al que assistiran diverses autoritats i esportistes
d'elit, que seran presents a Bellaterra
el dia de la celebració del sopar de la
Festa Major.

Dins de l'organització del sopar de la
Festa Major, que aquest any anirà a
càrrec del Club de Futbol Bellaterra NAISE, es vol fer un homenatge a l'esport
olímpic tot celebrant el 30è aniversari
de les Olimpíades de Barcelona '92.
D'aquesta manera han convidat a participar a Antonio Rebollo, arquer olímpic
que va encendre la flama olímpica de
Barcelona l'any 1992, i serà present a
Bellaterra per tornar a encendre aquesta flama.
Aquest acte començarà a l'Ajuntament
de Cerdanyola, i un cop encesa la torxa,
es portarà fins a l'EMD de Bellaterra
amb els corresponents relleus. Després,
diferents esportistes d'elit de Bellaterra

realitzaran relleus simbòlics per dur la
flama fins a la plaça del Pi.
L'organització d'aquest esdeveniment
compta amb la col·laboració del Club de
Tir amb Arc de Cerdanyola, que va estar
molt implicat en el disseny, la creació i
l'execució de l'encesa del peveter olímpic de Barcelona '92.
Antonio Rebollo és un esportista espanyol que va competir en tir en arc adaptat, i va guanyar tres medalles als Jocs
Paralímpics d'estiu entre els anys 1984 i
1992. És icònic i reconegut per encendre el peveter olímpic de l'Estadi de
Montjuïc en la cerimònia inaugural dels
JJOO del 1992.

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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DE L'1 AL 15 DE SETEMBRE S'EXPOSARAN ELS
CARTELLS DEL CONCURS DE LA FESTA MAJOR

S'inaugurarà el dia del pregó amb els cartells que han realitzat totes
les persones interessades a crear la imatge de la Festa Major 2022.
Un cop finalitzada l'exposició de pintura d'Adriano Velasco a la sala d'exposicions
de l'EMD, del cicle d'exposicions Bellaterra d'Artistes, ara és el torn de totes
aquelles persones que s'han presentat al
Concurs de Cartells de la Festa Major de
Bellaterra d'enguany.
Aquesta exposició s'inaugurarà juntament amb el pregó, el dia 1 de setembre, i es podrà visitar fins el dia 15 del
mateix mes per gaudir de tots aquells

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

cartells que han realitzat totes les persones de Bellaterra i més enllà, interessades en què la seva creativitat sigui la
imatge de la Festa Major 2022.
El cartell guanyador d'aquesta Festa
Major finalment ha estat l'obra realitzada per Anna Camps Utesà, titulada
"L'esquirol va de festa", on es veu la figura d'un esquirol amb tot d'elements festius dins de la seva cua.

Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04
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L'EMD ES REUNEIX AMB ELS JOVES PER DONARLOS VEU A LA FESTA MAJOR

Es va dur a terme un procés participatiu dinàmic per saber com
veuen els joves la Festa Major i què volen trobar-hi.
El dia 29 de juny es va dur a terme un
procés participatiu a l'EMD amb joves
d'entre 12 i 20 anys de Bellaterra, amb
l'objectiu de diagnosticar els motius de
la baixa participació en els actes de
Festa Major del municipi, construir
propostes
vàlides
de
millora
d'assistència a la Festa Major, recollir
propostes de les persones joves del
municipi envers quines activitats els
agradaria per Festa Major, i avançar en
la construcció d'un grup de joves interessats a millorar els actes i assistència
de joves a la Festa Major.
Hi van assistir un total de 16 joves i va
durar un parell d'hores, en les que un
equip dinamitzador es va encarregar de
dirigir la sessió, guiar el debat, fer les
conclusions oportunes i elaborar un posterior informe de resultats.
Les propostes que van tenir més consens entre els participants van ser:
- Tallers. Sobretot de balls urbans o de
robòtica i programació
- Festes. Troben a faltar més actes festius en sintonia amb els seus gustos,
música més actual
- Activitats refrescants (escuma o activitats d'aigua)
- Reforçar la baixada de carretons
- Més espectacles com monòlegs, circ i
clown, balls urbans...
- Concerts d'artistes coneguts i grups
catalans del moment
- Fira d'atraccions

- Esports. Indubtablement, tothom ha
demanat més activitats esportives i tornejos, sobretot de futbol, pàdel i vòlei, I
demanen ampliar les franges d'edat del
torneig de futbol.
- Ampliar espais. Gran consens en
demanar ampliar i diversificar els espais
on es realitzen els actes de la Festa
Major. Aprofitar altres espais com escoles, Centre Cívic, instal·lacions de la
UAB o altres places.
En acabar es va oferir un petit refrigeri
a tots els participants, tot fent una
enquesta de com havia anat la sessió.
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JA ES PODEN ADQUIRIR ELS TÍTOLS DE LA
T-MOBILITAT PER A LES ZONES 2 I 3

Aquesta targeta és un nou sistema tecnològic del transport públic
a l'àrea de Barcelona que permet viatjar sense contacte.

La T-Mobilitat és el nou sistema del transport públic de l'àrea de Barcelona, que
permet viatjar amb tecnologia sense
contacte i ofereix millores d'ús, d'atenció
i d'informació.
Aquest sistema va arribar fa uns mesos
com un pas tecnològic cap a un sistema
més intel·ligent i integrat, i el desplegament de la T-mobilitat està sent progressiu.
Primer va estar disponible als 36 municipis de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i amb una gamma de títols limitada. I ara ja es pot fer servir a les coro-

nes 2 i 3 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Es pot viatjar amb una targeta recarregable (que té un cost de 4,5€) o amb el
telèfon mòbil amb sistema operatiu
Android amb l'aplicació TMBapp (cost d'1€
per descarregar una funcionalitat especial).
Per obtenir i fer servir la T-Mobilitat et
pots donar d'alta en línia: registrant-te a
la pàgina web i presentant de manera
telemàtica les dades necessàries; o presencial: al Centre d'atenció i informació
(CAI) de la T-mobilitat o en qualsevol dels

punts d'atenció de la xarxa de transport
públic.

avisos i alertes en temps real de possibles afectacions o incidències a la xarxa.

Si demanes la targeta des del web, la
rebràs al cap d'uns quants dies amb el títol
ja carregat. Mentre que si et dones d'alta
de manera presencial, te l'endús directament amb el títol també carregat.

Pots obtenir més informació visitant el
web oficial de la T-Mobilitat:

Si optes per la solució mòbil, pots triar el
títol des de l'aplicació mateix i se't carregarà de manera automàtica.
Per recarregar els títols integrats a la
T-Mobilitat es pot fer servir la TMBapp o
les màquines distribuïdores d'autovenda
de, i tots els serveis d'autobusos s'aniran
adaptant progressivament durant les properes setmanes per poder validar-los.
La T-Mobilitat també et facilita rutes
per moure't en transport públic, amb

www.t-mobilitat.atm.cat
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ELS CONSELLS DELS MOSSOS PER EVITAR
ROBATORIS ALS DOMICILIS DURANT L'ESTIU

Bellaterra és un poble ple de cases unifamiliars, que acostumen
a ser el punt de mira dels lladres durant els períodes vacacionals.

- Si fan obres a l’exterior del vostre
edifici, assegureu-vos que no es pot
entrar al vostre pis per les bastides o les
escales.
Alarma
- S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord
amb les instruccions de l’instal·lador i
en un lloc de difícil accés.
Comproveu
que
l’empresa
instal·ladora compleix tots els requisits
legals.
- Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes. Aquesta
s’encarregarà de verificar els senyals
rebuts i, si s’escau, avisarà la policia.
- Recordeu que els sistemes d’alarma
s’han de revisar de forma periòdica.
- Connecteu-la sempre, mentre dormiu
i quan sou fora de casa: contribueix a
incrementar la seguretat.
Panys i portes

Bellaterra és un poble ple de cases unifamiliars, que acostumen a ser el punt
de mira dels lladres durant els períodes
vacacionals. Ara, amb la tornada de la
calor i les vacances a la vista, és molt
important que anem amb compte i prenguem totes les precaucions possibles.
L’agost tradicionalment és un mes en
què poden produir-se més robatoris amb
força a domicilis, segons els Mossos
d'Esquadra. És per aquest motiu que el
cos de policia fa arribar a la ciutadania
un seguit de consells per saber què
podem fer per evitar aquests robatoris:

Accessos
- Comproveu que totes les portes queden ben tancades.
- No deixeu les claus en cap amagatall
extern al domicili. Si perdeu les claus,
canvieu els panys.
- Una balda interior a les portes d’accés
és molt útil.
- Instal·leu persianes en totes les finestres i balcons. Hi ha forrellats interiors
autoblocants que permeten evitar
l'obertura des de l'exterior.

- Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les finestres.
- És recomanable instal·lar un pany que
disposi almenys de tres punts d'ancoratge
al bastiment de la porta (superior, inferior i lateral).
- Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents
sistemes.
- Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al
públic.

Quan marxeu de vacances
- Deseu els objectes valuosos en llocs
segurs.
- Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades i connecteu d’alarma.
- Aviseu persones de confiança de la
vostra absència. Demaneu a algú que us
reculli la correspondència i doni un cop
d'uII de tant en tant a l'habitatge.
- Sigueu discrets a l’hora de comentar
l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes socials o comentar-ho amb gent desconeguda.
- No tanqueu del tot les finestres i no
deixeu senyals visibles que facin pensar
que sou fora de casa.
- Si viviu en cases aïllades, podeu
instal·lar temporitzadors automàtics
d'encesa dels llums interiors o exteriors
del domicili.
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SANT CUGAT CELEBRA EL RETORN DE LA SEVA
FESTA MAJOR AMB MÉS GANES QUE MAI

Més de 200 activitats en 6 dies han deixat una ciutadania satisfeta
i feliç de tornar a sortir al carrer i gaudir de la Festa Major.

La cultura popular també ha estat molt
present, participant en cada dia de programació. Es va celebrar el Seguici d'Inici
de la Festa Major, el Seguici de Sant Pere,
el Seguici Nocturn, i l'Esclat de la Festa
Major.

Del 28 de juny al 3 de juliol Sant Cugat va
celebrar la seva Festa Major amb més de
200 activitats programades, i en una versió més llarga de 6 dies. Els nostres veïns
van celebrar aquesta festa tan esperada
amb més ganes que mai, sota el lema
"Som molt grans".
L'Ajuntament de Sant Cugat també va dur
a terme diverses iniciatives. Relacionades
amb la sostenibilitat, com gots i vaixelles
sostenibles a totes les barres i espais gastronòmics; o proporcionar fonts d'aigua
fresca en diferents punts de la ciutat per a
poder omplir ampolles reutilitzables. Així
com
també
relacionades
amb
l'accessibilitat, com la interpretació en
llengua de signes del pregó, programes en
braille, reserves d'espais per a mobilitat

reduïda, o fer franges horàries sense
sorolls ni reclams visuals a les atraccions
pels col·lectius amb necessitats especials.
El pregó l'han dut a terme un col·lectiu
de jugadores de diferents clubs esportius
de Sant Cugat, per donar visibilitat a
l'esport femení i reivindicar la igualtat
en l'esport.
La Festa Major s'ha viscut amb total
intensitat i amb activitats multitudinàries,
recuperant les xifres d'assistència de fa
tres anys. De les activitats amb més èxit
de participació destaquen el Castell de
Focs, el concert de La Pegatina, o el Concurs d'Arrossos, que enguany ha celebrat
la seva 41ª edició.

L'Ajuntament ha valorat molt positivament aquesta Festa Major recuperada, i la
tintenta d'alcaldia de Cultura, Esther
Madrona, ha destacat que ha vist a la gent
feliç de poder tornar a sortir al carrer
per viure i gaudir de la Festa Major.
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INCENDIS
FORESTALS
1.

No llencis
burilles
enceses
ni llumins,
ni caminant
ni per la finestra
del cotxe

No llencis coets, petards, focs
2.
d’artifici, globus (per exemple
fanalets) o altres artefactes que
continguin foc

Si un incendi et sorprèn
4.
a camp obert, allunya’t-en en
direcció oposada al vent i, si pots,
entra en zona ja cremada

Si vius en una casa neteja el
3.
jardí de vegetació, mantén una
distància de 6 metres entre els arbres i
evita que les capçades es toquin entre
elles i toquin la façana. Mantingueu
netes les franges de
protecció perimetral

Si us heu de confinar,
6.
entreu a casa amb tota la família
i els animals domèstics
@emergenciescat

emergenciescat

Si us fan evacuar, tanqueu
5.
les portes i les finestres
i les claus de pas dels combustibles
(gas, gasoil...)

Les barbacoes han d’estar
7.
envoltades per una franja de
terreny sense vegetació. Només es
poden utilitzar si són d’obra amb
mataguspires i tancament

interior.gencat.cat/incendisforestals

#infocat
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S'ACOSTEN ELS PERSEIDS, LA PLUJA D'ESTELS
MÉS FAMOSA DE L'ESTIU

dies de les estrelles. És a dir, les setmanes prèvies i les posteriors del màxim,
tindran una fase lunar més propícia a
l'observació d'aquestes.

Seran del 17 de juliol al 24 d'agost, però tindran el seu màxim
esplendor la nit del 12 al 13 d'agost.

Per poder gaudir de les pluges
d'estels, l'ideal és allunyar-se de la
contaminació lumínica dels pobles o
grans nuclis urbans. En ciutats com
En
Madrid, Barcelona o València
és necessaaquest?
ri allunyar-se almenys a una hora de
cotxe.

na web www.lightpollutionmap.info hi
podem descobrir un mapa interactiu on
navegar per buscar llocs més idonis.
Un bon lloc per veure la pluja d'estels
és un entorn natural, preferiblement
protegit, lluny de les ciutats, i en espais
oberts sense massa arbres per tenir un
horitzó el més clar possible.

En quin món
vols viure?

En altres províncies, la contaminació és
molt més reduïda i només cal allunyar-se
una mica per trobar un cel fosc.
Per saber els millors llocs on veure-ho,
podemEnutilitzar un mapa de contaminació aquest?
lumínica, com per exemple a la pàgi-

En quin món
Tu pots aconseguir
viure?

O en vols
aquest?

En
aquest?

En
aquest?
Ja falta poc perquè arribin els Perseids
d'aquest any, o també conegudes com les
Llàgrimes de Sant Llorenç. En aquesta
notícia t'oferim una mica d'informació
sobre aquest esdeveniment astronòmic.
La pluja d'estels d'agost, els Perseids o
les Llàgrimes de Sant Llorenç, succeirà
aquest any del 17 de juliol al 24 d'agost,
tenint la seva màxima activitat entre el
12 i el 13 d'agost. Concretament, l'hora
de més esplendor serà la nit del 12 al
13 d'agost a les 03:00 UTC (5:00 hora
espanyola). Però realment la podrem
gaudir durant tota la nit.

Per saber quants estels fugaços es
podrien arribar a veure ens hem de fixar
en el THZ (Taxa Horària Cenital), que
espera que sigui al voltant dels 100
meteors per hora en la nit àlgida. De
tota manera, la quantitat que puguem
arribar a veure dependrà de la meteorologia, la qualitat del cel, la Lluna,
l'orografia de l'horitzó, i de la nostra
habilitat observadora.
El màxim de els Perseids de 2022 serà
durant el pleniluni, per tant, aquelles
nits no seran les més propícies per observar-les. De tota manera, això és positiu
perquè ens permetrà gaudir molts més

el canvi!
passa't a l'energia solar

En
quin món
En
vols
viure?
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aconseguir
aquest?
En
En
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mónEn

quin
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En quin
món
volsvols
viure?
vols viure?
viure?
Des del primer dia gaudiràs

O en
aquest?

aquest?
el canvi!
passa't a l'energia solar

1 d'energia renovable que té cura
aconseguiràs
estalviar
Tu pots aconseguir
del nostre planeta i de
canvi! de
fins a unel60%
la teva família.
Des
del
primer
dia
gaudiràs
passa't
a l'energia solar
la
teva
1 factura
d'energia renovable que té cura
aconseguiràs estalviar
en
Tu pots aconseguir
del nostre planetaO
i de
de
fins a un 60% d'energia
Fes una inversió intel·ligent, amb
elèctrica.
la teva família. aquest?
O en
aquest?

O en la teva factura
d'energia elèctrica.
aquest?
aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de
la teva factura
d'energia elèctrica.
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el canvi!
2 l'estalvi
O enaconseguir
Tu energètic
pots aconseguir
Tu pots
amortitzaràs
passa't
a l'energia solar
aquest?
Fes una inversió intel·ligent,
laamb
instal·lació
5 anys.
Des
primer
dia
gaudiràs
elen
canvi!
el
canvi!
2 dell'estalvi
energètic
amortitzaràs
d'energia renovable que té cura
la instal·lació
en 5 anys.
del nostre
planeta
i de
passa't a l'energia solar
passa't
a l'energia
solar
la teva família.

3

I si utilitzes la nostra fórmula ﬂexible,

I si utilitzes la nostra fórmula ﬂexible,

2

Fes
inversió intel·ligent, amb la quota mensual et sortirà gratis
3 una
la quota mensual et sortirà gratis
Des del primer dia gaudiràs
l'estalvi energètic amortitzaràs
amb
l'estalvi generat.
1 d'energia renovable que té cura
amb
l'estalvi
generat.
aconseguiràs
estalviar
la instal·lació
en 5 anys.

del nostre planeta i de
la teva família.
www.origensolar.cat
delFes
primer
dia gaudiràs
una inversió
intel·ligent, amb
hola@origensolar.cat
2 l'estalvi
d'energia
renovable
té cura
energètic que
amortitzaràs
cura

fins a un 60% de

www.origensolar.cat
Truca'ns i informa't,I realitzarem
si utilitzes la nostra fórmula ﬂexible,
la teva
factura
3 Truca'ns
i informa't,
un estudi totalment
lagratuït.
quota mensual
et sortiràrealitzarem
gratis hola@origensolar.cat
Des
del
primer
dia
gaudiràs Des
d'energia
amb
l'estalvitotalment
generat.
un
estudi
gratuït. elèctrica.

aconseguiràs estalviar

1 té
1 d'energiaestalviar
aconseguiràs
renovable que
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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

RECEPTA 25

FLAM DE CARBASSA AMB CRUMBLE I GELAT DE VAINILLA
Recepta de Gemma Clofent extreta de www.lacuinadecasa.cat

INGREDIENTS (4 flams)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200g de polpa de carbassa cuita
50g de xocolata blanca
80g de llet condensada
3 ous
Canyella
Nou moscada
60g
50g
90g
25g

de mantega pomada
de sucre
de farina
d’ametlla en pols

PREPARACIÓ:
Pels flams:
- Coure la carbassa partida per la meitat 45 minuts a 190º. Pelar-la i treure’n les llavors.
- Pesar-ne 200g.
- Triturar amb el túrmix la carbassa calenta i la xocolata blanca.
- Incorporar la resta d’ingredients i triturar-los amb el túrmix. Repartir la barreja dins
de motlles de flams i coure-ho 45 minuts a 140º al bany Maria.
Pel crumble:
- Barrejar el sucre, la farina i l’ametlla. Incorporar la mantega tallada a dauets.
- Barrejar amb les mans pessigant la massa. Quan la barreja s’hagi tornat homogènia i
amb una textura sorrenca, repartir-la sobre un paper de forn.
- Coure-la a 180º fins que tingui un color daurat. Deixar refredar i reservar tancat hermètic.
- Servir el flam acompanyat del crumble i una quenelle de gelat.

GUIA COMERCIAL

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

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

www.santcugatesports.com

Carrer Josefina Mascareñas, 3
08173, Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 590 04 78
info@matalasseriamonestir.com
www.matalasseriamonestir.com

h o te

O per correu electrònic a:

comercial@totbellaterra.com

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

uc
Ed

Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

SA DEL LAGO, Y
A

ac

NI

A
AC

l - guardería

o

93 611 42 43

936 743 081

ión
y

an
in

Demana més informació al telèfon

27

GUIA COMERCIAL

L

26

to
adiestramien

c

GUARDERÍA CANINA EN SABADELL

Tel. 625765871 - 655149858

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

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).

S6

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
La
Cr
eu
Al
ta
B
Sa
b
Pl a
aç de
a ll
M
aj
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u
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B
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i
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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

