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Ja és aquí la Festa Major de Bellaterra!
Recuperada i sense restriccions, es podran
tornar a celebrar totes les activitats que es
feien abans de la pandèmia com ara els
tornejos esportius, el vermut, el sopar, els
inflables, la festa Holi... No us perdeu el
programa que us oferim a les pàgines
centrals d'aquest número de setembre. I
prepareu-vos també, perquè just després
de la Festa Major, torna el curs escolar!
Molts ànims i que acabeu de passar unes
bones vacances.

Notícies i continguts: Agost 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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TOT A PUNT PER LA FESTA MAJOR DE
BELLATERRA, SENSE RESTRICCIONS!
De l'1 al 4 de setembre Bellaterra tornarà a gaudir d'activitats,
espectacles, i esdeveniments per a totes les edats.

Després de dos anys marcats per la pandèmia de la Covid-19 i amb restriccions
d'activitats i de contacte social i obligatorietat de mascareta, aquest any 2022
els veïns i veïnes de Bellaterra podran
tornar a gaudir d'una Festa Major com la
de tota la vida.
Ja s'ha fet públic el programa d'actes
d'enguany, que està ple d'activitats per a
totes les edats. Cal recordar que la Festa
Major de Bellaterra s'organitza a través
del Consell de Cultura i amb el suport de
diverses entitats. Enguany agraïm la
implicació i la col·laboració a El Musical, el Fòrum Bellaterra, Can Ninot, el
Club de Futbol Bellaterra NAISE, Bellaterra Solidària, La Inestable, el Club
Bellaterra, l'Agrupament Escolta de
Bellaterra, la Unió de Veïns de Bellaterra, la Parròquia de la Santa Creu, i
l'EMD de Bellaterra.

Després el procés participatiu de la
Festa Major amb els joves del poble,
l'EMD també posarà en marxa un perfil
d'Instagram específic per a les activitats adreçades als joves.
La festa ja començarà a escalfar motors
el dijous 1 de setembre a la tarda amb el
Concert d'El Musical, on Daniel Ligorio
interpretarà "Beethoven, el camí cap a
la llum" a piano. Més tard el Fòrum Bellaterra durà a terme "Tertúlies de Festa
Major: 7 anys de Fòrum Bellaterra" amb
Chus Cornellana, Miquel Àngel Ramos,
Ignasi i Àlvar Roda.
El divendres dia 2 a la tarda els més
petits ja podran gaudir dels tradicionals
inflables a la plaça del Pi, seguidament
de l'espectacle de titelles "La rateta presumida". Després, els més grans podran

participar al Torneig de futbol 3x3 al
carrer, tot a la mateixa plaça.
A la mateixa hora del Torneig, es durà a
terme l'esperat Pregó a la Sala d'Actes
de l'EMD a càrrec de Roger Pallàs i Elisenda de Clascà, membres de Bellaterra solidària. I seguidament, s'inaugurarà
l'exposició de cartells de la Festa Major
amb entrega del premi al cartell guanyador.

a càrrec de la Unió Ciclista de Sant
Cugat, el Torneig de pàdel familiar al
Club Bellaterra, la Gimcana americana a
càrrec de l'Agrupament Escolta de Bellaterra, i el Torneig de futbol 7 al camp de
futbol de la UAB a càrrec del Club de
Futbol Bellaterra NAISE.
Després de tanta activitat, els veïns i
veïnes podran gaudir del típic Vermut de
Festa Major a la plaça del Pi, mentre
sonarà el Concert Solidari amb Dmytro i
Larysa Pereyra.

Enguany el cartell de la Festa Major
ha sigut una obra d'Anna Camps Utesà,
que ha dibuixat un simpàtic esquirol
incorporant diferents elements distintius
de la Festa Major.
I encara dijous, l'última activitat serà
l'obra teatral "Avui no sopem", a càrrec
de la Inestable, a la mateixa Sala d'Actes
de l'EMD.

El dissabte dia 3 arrencarà amb tot
d'activitats esportives: La Bicicletada
familiar al Parc de la Font de la Bonaigua
Continua a la pàgina següent
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3x3, i vòlei a la Zona Esportiva del Turó
de Sant Pau, a càrrec del Club de Futbol
Bellaterra NAISE.
Seguidament, a la plaça del Pi, es farà
l'activitat més refrescant amb els inflables d'aigua; alhora que el Mercat
d'intercanvi d'objectes.
Diumenge també se celebrarà la Missa e
Festa Major a la Parròquia de la Santa
Creu, i amb la col·laboració d'El Musical.
I seguidament, es recuperarà la Ballada
de Gegants a la plaça del Pi amb la Marxing Band d'El Musical.
A la tarda, tornarà l'esperada Baixada
de carros que començarà al carrer Sant
Pancraç i acabarà a la plaça del Pi; i
l'entrega de premis es farà al final de la
baixada.
Tot seguit, a la plaça del Pi, seguiran
les activitats esportives infantils, on els
nascuts entre el 2009 i el 2016 podran
jugar a diferents esports: Bàsquet,
pàdel-tenis, futbol i tenis taula. Després, a l'avinguda Josep Mª Marcet, es
farà la Cursa de patinets.

I per acabar la tarda, es tornarà a repetir l'obra de La Inestable "Avui no sopem"
a l'EMD.
Al vespre es celebrarà una de les activitats més emocionants d'aquesta Festa
Major: Els relleus de la Torxa Olímpica
des de l'Ajuntament de Cerdanyola fins
a l'EMD de Bellaterra, passant per la
plaça del Pi, per commemorar el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona
1992. Un acte que comptarà amb la
col·laboració del Club de Tir amb Arc de
Cerdanyola
Aquesta activitat precedirà el tradicional Sopar de la Festa Major, enguany amb
el Club de Futbol Bellaterra NAISE com a
protagonista, que ha decidit dedicar-lo
als valors de l'esportivitat.
Després de sopar, l'arquer olímpic
Antonio Rebollo encendrà el peveter
olímpic a la plaça del Pi, i la jornada
acabarà amb una sessió de DJ amb Yulianomusic a la mateixa ubicació.
I l'últim dia, diumenge 4 de setembre,
tornarà a arrencar amb activitats esportives: els tornejos de futbol 5x5, bàsquet

Finalitzada
l'activitat
cultural,
començarà el Concurs de Paelles i Fideuàs a càrrec de la Unió de Veïns de Bellaterra. Enguany els premis aniran en
funció de l'edat del xef, tot i que també
hi haurà premis a la millor paella i la
millor fideuà en general.

Ja a la tarda i per finalitzar tota la traca d'activitats, se celebrarà la Fi de festa amb la Holi Fest a la plaça del Pi, a
càrrec de l'Agrupament Escolta de Bellaterra. Les bosses de pols de colors es
podran comprar a 2€ la bossa o 5€ 3 bosses, tot i que tots els infants i joves que
participin a les activitats esportives
durant tota la Festa Major, podran
guanyar bosses de pols de colors gratuïtament.
Si voleu més informació de qualsevol de
les activitats de la Festa Major, horaris,
ubicacions, o inscripcions als tornejos i
concursos, podeu consultar el programa
d'actes oficial que l'EMD de Bellaterra
ha penjat a la seva pàgina web.
Des del Tot Bellaterra us desitgem que
passeu una molt bona Festa Major, i que
la gaudiu igual o més de com la vau gaudir el 2019, l'últim any abans de la pandèmia de la Covid-19.

8 NOTÍCIES

NOTÍCIES 9

HOMENATGE ALS VALORS DE L'ESPORT I A LES
OLIMPÍADES'92 AL SOPAR DE LA FESTA MAJOR
El Club de Futbol Bellaterra NAISE ha organitzat un acte que
comptarà amb la presència d'Antonio Rebollo, arquer olímpic.

Després que el Consell de Cultura decidís per unanimitat que el sopar del dissabte de la Festa Major cada any anés a
càrrec d'una entitat diferent, enguany és
el torn del Club de Futbol Bellaterra NAISE.

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.

Aquesta entitat farà un espectacle
relacionat amb els valors de l'esport,
tot fent un homenatge a l'esport olímpic i celebrant el 30è aniversari de les
Olimpíades de Barcelona '92.

Seguidament, a les 21:30h es durà a
terme el tradicional Sopar de la Festa
Major a la plaça del Pi, on l'entitat esportiva 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.

Aquest acte començarà a les 20:00h del
vespre a l'Ajuntament de Cerdanyola, on
encesa la torxa, es portarà fins a l'EMD
de Bellaterra amb els corresponents
relleus. S'estima que la flama arribi a
l'EMD a les 21:00h.

La venda de tiquets del sopar es farà
exclusivament online, i el preu del
tiquet anticipat serà d'11€. Si us despis-

Continua a la pàgina següent
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teu, el tiquet d'última hora costarà
15,40€. S'ha de tenir en compte, però,
que l'aforament serà limitat.

dre el peveter olímpic de l'Estadi de
Montjuïc en la cerimònia inaugural dels
JJOO del 1992.

Hi haurà tres opcions de menú: Menú
Fideuà, Menú Celíac, i Menú Vegetarià.

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 acabar de sopar, a les 23:00h, es
farà l'encesa del peveter olímpic a la
plaça del Pi amb un convidat molt especial: Antonio Rebollo, arquer olímpic
que va encendre la flama olímpica de
Barcelona l'any 1992.
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 encen-

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.
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OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A PARTICIPAR A
LA 10ª SANSI DE BELLATERRA

La pionera cursa de la Diada arriba a la seva desena edició fent
un homenatge als 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

La Sansi de Bellaterra és una cursa
organitzada pel Club d'Atletisme La Sansi
juntament amb l'EMD de Bellaterra, que
actualment se celebra el dia 11 de setembre (Diada de Catalunya), i el seu
traçat transcorre pels carrers de Bellaterra i també per l'antic traçat dels ferrocarrils, la Via Verda.
Després de no poder-se celebrar l'edició
del 2020 a causa de la Covid-19, l'any
2021 la Sansi va celebrar la seva 9ª edició amb un nou rècord de participació,
ja que va comptar amb més de 750 persones inscrites. És a dir, que encara és la
cursa amb més participants de les que
s'organitzen a Catalunya per la Diada.
Anys enrere, aquesta cursa es feia
durant la Festa Major de Bellaterra i amb
una participació màxima de quinze persones. Va ser l'any 2012 que l'EMD va
decidir separar la cursa de la Festa Major
i moure-la a la Diada de Catalunya, ja

que era una data que fins al moment no
hi havia cap població que organitzés cap
cursa popular.
Aquesta iniciativa va ser tot un èxit, i
diverses poblacions van agafar La Sansi
com a exemple per organitzar les seves
curses de la Diada. Fins al moment,
però, cap població ha superat la participació de la pionera Bellaterra.
Ja estan obertes les inscripcions
d'enguany, i coincidint amb el desè aniversari de la cursa i el trentè aniversari
dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992,
també es durà a terme un homenatge a
l'esport olímpic i els participants portaran
una samarreta blanca amb un logotip amb
la inscripció: Barcelona 1992 - Bellaterra
2022.
Les inscripcions es poden realitzar a través de la mateixa web de La Sansi:
www.lasansibellaterra.com
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L'EMD RECOLLIRÀ INCIDÈNCIES PER DUR A
TERME EL PLA DE REPARACIÓ DE VORERES

Es podran enviar a través de la web de l'EMD i posteriorment es
valoraran per comprovar si entren dins dels criteris de reparació.

Durant el proper mes de setembre tots
els veïns i veïnes podran informar a l'EMD
de Bellaterra de les diferents incidències
en les voreres del poble que necessitin una
reparació. Ho podran fer a través de la
mateixa web de l'EMD.
Un cop recollides totes les incidències,
l'EMD les valorarà una per una per comprovar si entren dins dels criteris per entrar
dins del Pla de reparació de voreres. Un
Pla finançat per l'EMD i la Diputació de
Barcelona.
Alguns d'aquests criteris seran la perillositat, si és una zona concorreguda, si
és un accés peatonal a una casa... Entre
d'altres. També tindran prioritat de reparació aquelles zones on s'hagi de propor-

cionar espais adaptats per a mobilitat
reduïda obligatòriament.
Les que no entraran en aquest Pla de
reparació seran les voreres que estiguin
malmeses a causa d'arrels d'arbres privats, ja que en aquest tipus de casos s'ha
de tramitar un expedient a l'Ajuntament
de Cerdanyola per realitzar la reparació i
cobrar els costos a la propietat.
Un cas especial també és el de les voreres del Camí Antic de Sant Cugat, perquè
en aquesta via hi ha una afectació urbanística que ha de ser resolta pels veïns i
l'Ajuntament abans de fer cap actuació. El
fet que els veïns hagin de finançar el seu
propi espai de vorera és una situació complexa que manté aquest carrer en condicions precàries.

DIJOUS 1
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19:30h El Musical

“BEEThOVEN, EL cAMí cAP A
LA LLUM” - DANIEL LIGORIO
(PIANO)
Amb el suport d’El Musical

TERTúLIA DEL FòRUM:
“TERTúLIES DE FESTA MAJOR:
7 ANYS DE FòRUM BELLATERRA”

Amb el suport del Fòrum Bellaterra

16:30h Carrer Sant Pancraç

BAIXADA DE cARROS

Amb el suport de la Unió de Veïns de
Bellaterra
18h Plaça del Pi

INFLABLES

Organitzat per l’EMD de Bellaterra

19h Sala d’actes de l’EMD

PREGÓ A càRREc DE ROGER PALLàS
I ELISENDA DE cLAScà
Amb el suport de Bellaterra Solidària

18h Plaça del Pi

TITELLES:
“LA RATETA PRESUMIDA”

Amb el suport de Can Ninot
19h Plaça del Pi

TORNEIG DE FUTBOL 3X3
(DE 6 A 13 ANYS)

Amb el suport de Club Futbol
Bellaterra NAISE

Amb el suport de la Unió de Veïns de
Bellaterra
19h Avinguda Josep M. Marcet

cURSA DE PATINETS

Amb el suport de la Unió de Veïns de
Bellaterra

19:15h Sala d’actes de l’EMD

EXPOSIcIÓ I ENTREGA DEL PREMI
DEL cARTELL FESTA MAJOR
Organitzat per l’EMD de Bellaterra
19:30h Sala d’actes de l’EMD

19:30h Sala d’actes de l’EMD

TEATRE: “AVUI NO SOPEM”

Entrada gratuïta
Amb el suport de la Companyia La
Inestable de Bellaterra

TEATRE: “AVUI NO SOPEM”

Entrada gratuïta
Amb el suport de la Companyia La
Inestable de Bellaterra

DISSABTE 3

Amb el suport de la Unió Ciclista
Sant Cugat

TORNEJOS DE FUTBOL 7:
NENS, NENES I ADULTS

Amb el suport del Club Futbol
Bellaterra NAISE

10h a 14h Club Bellaterra

TORNEIG DE PàDEL FAMILIAR

Amb el suport del Club Bellaterra
10h a 13:30h Parc Font de la Bonaigua

GIMcANA AMERIcANA

Amb el suport del Grup Escolta
Bellaterra

VERMUT DE FESTA MAJOR
I cONcERT SOLIDARI

Organitzat per l’EMD de Bellaterra amb
el suport dels restaurants de
Bellaterra

21:30h Plaça del Pi

SOPAR DE NAISE BELLATERRA

Organitzat per Club Futbol Bellaterra
NAISE i l’EMD de Bellaterra
23:45h Plaça del Pi

ENcESA DEL PEVETER AMB
ANTONIO REBOLLO

Organitzat per Club Futbol Bellaterra
NAISE, Club Arquers Cerdanyola i
l’EMD de Bellaterra
00h Plaça del Pi

DJ YULIANOMUSIc

Amb el suport de Club Futbol
Bellaterra NAISE

13:15h Plaça del Pi

Amb el suport de Club Futbol
Bellaterra NAISE

Amb el suport del Grup Escolta
Bellaterra i El Musical

11h a 14h Plaça del Pi

INFLABLES D’AIGUA

Organitzat per l’EMD de Bellaterra
11h Plaça del Pi

13:30h Plaça del Pi

Organitzat per l’EMD de Bellaterra
amb el suport de Club Futbol
Bellaterra NAISE i Club Arquers
Cerdanyola

BALLADA DELS GEGANTS I
MARXING BAND

14h Plaça del Pi

cONcURS DE PAELLES I FIDEUàS

Amb el suport de la Unió de Veïns de
Bellaterra

MERcAT D’INTERcANVI
D’OBJEcTES

18h Plaça del Pi

12:30h Parròquia de la Santa Creu

Amb el suport del Grup Escolta
Bellaterra

Organitzat per l’EMD de Bellaterra

MISSA DE FESTA MAJOR

Amb el suport de la Parròquia de la
Santa Creu i El Musical

FI DE FESTA hOLI FEST

DIUMENGE 4

BIcIcLETADA PEL cAMí VERD

12h 13:30h Camp de futbol SAF-UAB

ARRIBADA DE LA FLAMA
OLíMPIcA

10h Zona esportiva Turó de Sant Pau

TORNEJOS DE FUTBOL, BàSqUET I
VòLEI
9:45h Parc de la Font de la Bonaigua
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21h Edifici de l’EMD de Bellaterra

DISSABTE 3

AcTIVITATS ESPORTIVES
INFANTILS
17h a 20h Plaça del Pi

DIVENDRES 2

21h Sala d’actes de l’EMD
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TOT A PUNT PER L'INICI DEL CURS ESCOLAR,
ENGUANY AVANÇAT AL 5 DE SETEMBRE

Durant tot el primer mes es farà jornada intensiva de matins,
acompanyada de dinar i activitats extraescolars gratuïtes.

La notícia va generar rebombori durant
mesos entre els professionals del sector
educatiu, ja que els claustres tornaran a
treballar també a principis de setembre,
com es feia actualment i, per tant, tindran menys dies per preparar el curs.
Asseguren que se'ls ha deixat sense marge de preparació, i que això repercutirà
negativament en la tasca docent i el rendiment dels alumnes.
Cambray, però, va destacar que durant
un mes tindran cada dia una hora més de
coordinació. A més, els nomenaments de
la plantilla estructural dels centres que
ara es feien a finals de juliol, passaran a
ser a finals de juny. D'aquesta manera,
molts interins sabran abans en quin centre faran classe i podran dedicar el mes
de juliol a preparar-se.

A principis d'aquest any 2022 el Govern
de la Generalitat va anunciar una novetat molt important de cara al proper curs
escolar 2022-2023: escurçar les vacances
d'estiu una setmana.
D'aquesta manera, es reprendran les
classes el proper dilluns 5 de setembre
a infantil i primària, i el dia 7 a ESO,
Batxillerat i Formació Professional.
Durant els últims anys, l'inici de curs
estava marcat pel 12 de setembre.
Tot i fer aquest canvi de calendari, el
nombre total d'hores lectives serà el
mateix, perquè les vacances de Nadal
tindran un dia més (les classes acabaran
el 21 de desembre), i hi haurà un dia més

de lliure disposició (dels 3 actuals, en
seran 4).
El canvi anirà acompanyat de la indicació que, durant tot el mes de setembre
(del 5 al 30), tots els centres d'educació
infantil i primària hauran de fer jornada intensiva i fer classes únicament de
9 a 13h. Mesura que afecta tant a centres públics, com privats i concertats.
El conseller d'Educació, Josep Gonzalez-Cambray, va aclarir que tot i que
l'horari lectiu serà matinal, després hi
haurà servei de menjador fins les
15:30h i una hora d'activitats gratuïtes
per a les famílies; que podran anar a
buscar els seus fills i filles a les 16:30h,
com fins ara.

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

Segons el departament, els canvis
acosten el calendari escolar català al
que fan la resta de països europeus; i
respon a una demanda històrica que
s'ha fet per diversos motius.
La necessitat pedagògica de millorar
els resultats acadèmics es resol escurçant la distància entre els dos cursos, i
evita una desconnexió massa llarga en
l'aprenentatge dels alumnes.
La voluntat de generar més igualtat
d'oportunitats, especialment per als
alumnes que durant l'estiu no poden participar en el lleure educatiu.
I també per afavorir la conciliació familiar, ja que la majoria de famílies ja no
estan de vacances al setembre.

Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04
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DESCOBREIXEN UN GRAN AQÜEDUCTE ROMÀ A
L'ENTORN DEL JACIMENT DE SANT PAU DE RIU-SEC
Sembla que és el segon canal soterrat més important el país, i
s'ha trobat durant la construcció d'un centre comercial.

d’ample i un metre d’alt, espai suficient
perquè els seus constructors treballessin
la cavitat de manera manual. Se n’ha
trobat l’inici, però no el final, ja que les
construccions que s’han fet en altres
èpoques poden haver destruït la continuïtat lineal, si bé no es descarta que
n’hi hagi més trams més endavant.
“En el traçat hi hem trobat diversos
pous que servien tant per facilitar la
seva construcció com per garantir que
s’hi pogués accedir per tal d’assegurar
que l’aigua hi circulés correctament sense que col·lapsés”, explica Ribé.
La troballa de l’estructura va fer aturar
els treballs per poder examinar la construcció sota terra i fer-ne els estudis
arqueològics corresponents. La dimensió
de la construcció, 150 metres de longitud, la converteix en la segona més
important trobada mai a Catalunya,
darrere de la de Tarragona, corresponent a la capital imperial, de la qual
s’han localitzat uns 300 metres.

Els treballs de construcció d’un centre
comercial a l’entorn del paratge de Sant
Pau de Riu-sec de Sabadell, a tocar de
Bellaterra, han permès descobrir una
important troballa arqueològica.
Es tracta d'un aqüeducte romà subterrani d’uns 150 metres de longitud que,
amb aquestes dimensions, seria el segon
més important de Catalunya.
La de Sant Pau de Riu-sec ja està considerada una àrea d’expectativa arqueològica, amb un jaciment al voltant de
l’antiga església que reuneix restes que
es remunten a l’època romana republica-

na del segle II aC. Amb aquests antecedents, es van fer estudis geològics previs
als treballs de moviment de terres previ
per alçar el centre comercial, que ja van
permetre localitzar un espai soterrat
que tot feia pensar que era una galeria.
Genís Ribé, tècnic del Museu d'Història
de Sabadell (MHS) explica que “es tractava d’un cuniculus, que té una funció
especifica de dur aigua neta procedent
d’una font, un riu o una riera a una destinació, com ara una vil·la romana situada no sabem ben bé on”.
El resultat ha estat la descoberta d’un
aqüeducte subterrani de 60 centímetres

L’objectiu ara és treballar de manera
conjunta amb la propietat dels terrenys
per conservar uns 20 metres de
l’estructura, la segona d’aquestes característiques que es troba a la capital
vallesana, i fer-la accessible al públic.
Tot i que encara està per definir el
projecte, es preveu situar-lo a l’espai
destinat a l’aparcament del centre
comercial, amb l’objectiu de garantirhi l’accés a tothom que el vulgui veure
des de fora, i obrint-lo de manera concertada a visites.
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6 CONSELLS PER A UNA BONA TORNADA A
L'ESCOLA DESPRÉS DE LES VACANCES D'ESTIU
El primer dia de classe és un moment molt especial per a un
infant, sobretot si ho fa per primera vegada o en un centre nou.
Tornar a classe suposa tornar a complir
amb uns horaris després de més de dos
mesos de vacances; però també és el
moment de trobar-se amb els companys
de classe, conèixer als nous professors i
fer nous amics. De la mateixa manera
que els adults sofrim l'anomenat "síndrome postvacacional" quan hem de tornar a
la feina, per als nostres fills i filles també suposa una tasca difícil si no
s'incorporen certes rutines.

més flexibles, però ara és el moment de
tornar a regularitzar-los. Uns dies abans
de començar l'escola és aconsellable
començar a anar a dormir abans i llevarse més d'hora, per anar-nos habituant.

4. Motivar als nostres fills. El començament del curs sempre suposa un canvi
important. S'ha de parlar dels beneficis
de tornar a l'escola, motivar-los i escoltar les seves pors o els seus dubtes.

2. Preparar junts el material escolar.
Podem anar junts a comprar el nou material escolar que necessitaran, mirar els
uniformes, escollir laEn
motxilla, repassar
els llibres... Per aquest?
anar agafant contacte
amb la nova etapa.

5. Començar el dia junts i sense presses. És molt important esmorzar tots
junts abans d'anar a l'escola, l'esmorzar
és fonamental per començar el dia amb
energia i bona companyia.

3. Visitar junts l'escola. És especialment útil per aquells infants que comencen un curs escolar per primera vegada o
fan un canvi d'escola. Visitar les
instal·lacions o conèixer el camí de casa
a l'escola
En ajudaran a agafar confiança i
aquest?
familiaritzar-se
amb els espais.

O en vols
aquest?

En
aquest?

En
aquest?

93 729 54 18 - 615 20 52 27

el canvi!
passa't a l'energia solar

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

quin
món
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
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6. Paciència. És possible que els primers dies de classe siguin complicats.
Hem de ser tolerants i posar-nos al lloc
dels nostres fills, interessar-nos per com
ho estan vivint i involucrar-nos en el seu
aprenentatge. D'aquesta manera aconseguirem que ells se sentin més motivats i
amb ganes d'aprendre.

En quin món
Tu pots aconseguir
viure?

1. Canvi d'horaris. A l'estiu és normal
que els horaris de son, àpats i jocs siguin

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

En quin món
vols viure?

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.

1

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
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CASSOLETES DE LEMON PIE
Recepta de Gemma Clofent extreta de www.cuina.cat

INGREDIENTS (6 racions)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per a la base:
8 oblees de crestes
Per a la crema de llimona:
175 g de sucre
125 g de suc de llimona
20 g d’aigua
20 g de midó de blat de moro (Maizena)
1 ou
2 rovells
½ fulla de gelatina
40 g de mantega
xocolata blanca
Per a la merenga:
1 clara d’ou
70 g de sucre

PREPARACIÓ:
Per a la base:
Col·loqueu les oblees dins els motlles i punxeu-ne les bases. Enforneu-les 10 min a 180 ºC.
Per a la crema de llimona:
Hidrateu la gelatina en aigua freda. Dissoleu la Maizena amb l’aigua. Incorporeu-hi l’ou
i els rovells.
Poseu el suc de llimona i el sucre al foc. Quan estigui a punt de bullir, aboqueu-ho sobre
la barreja anterior.
Torneu-ho a posar al foc, remenant-ho contínuament, fins que faci el primer bull.
Incorporeu-hi la gelatina i la mantega. Tapeu-ho a pell i deixeu que perdi temperatura.
Foneu la xocolata blanca i pinteu-hi les bases d’oblea. Ompliu-les amb la crema de llimona i reserveu-les a la nevera.
Per a la merenga:
Poseu la clara d’ou i el sucre en un bol al bany maria. Quan arribi a 50 ºC, aparteu-ho
del foc i munteu-ho amb unes varetes elèctriques.
Repartiu la merenga sobre la crema de llimona i cremeu-la lleugerament amb un bufador.

26

GUIA COMERCIAL

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

Demana més informació al telèfon

93 611 42 43

936 743 081
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

Llars de foc
Pg. Francesc Macià 78,
Local 2 - 08173
Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

O per correu electrònic a:

comercial@totbellaterra.com
Distribució de 2.000
exemplars mensuals!
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GUIA COMERCIAL

h o te

l - guardería

Telf. 627 95 27 38
TAXIS EN
EL VALLÈS

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

Tlf. +34 639

721 111

LA CASA DEL LAGO, YANI

Eduación y adiestramiento canino
GUARDERÍA CANINA
EN SABADELL
Tel. 625765871
655149858

Particular
compra o
lloga casa a
Bellaterra

j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

S6
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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
or
B
Ca
n
Fe
u
|G
rà
cia
Sa
P nt
B
T Qu
i
B rze

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

