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BELLATERRA VOL SER SANT CUGAT!
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Bellaterra ha parlat, i ha decidit que vol 
ser Sant Cugat! S’acaba la primera fase de 
la recollida de signatures a favor de 
l’annexió de Bellaterra amb Sant Cugat i  
les firmes recollides superen el 50% dels 
veïns i veïnes.

La comissió està fent una gran feina i ara 
encara una segona fase que consisteix en 
recórrer tots els barris per tal que ningú es 
quedi sense firmar, si és que així ho vol.

Ara ja tenim la certesa que el tràmit 
administratiu es pot dur a terme, i només 
queda esperar quin serà el resultat final.

I el Tot Bellaterra serà aquí, com sempre, 
per seguir les novetats. 

BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

Bogue Perruqueria
Passeig Francesc Macià, 58 
08173 San Cugat del Vallés

93 589 26 01



4 5

LA RECOLLIDA DE SIGNATURES SUPERA EL 50% 
DELS VEÏNS I VEÏNES DE BELLATERRA
Bellaterra vol ser Sant Cugat, però s’amplia el termini de recollida 
per acotar el màxim possible el resultat.

NOTÍCIESNOTÍCIES

El passat  15 de desembre del 2018 es 
va iniciar la recollida de signatures a 
favor de l’annexió de Bellaterra amb 
Sant Cugat.

Impulsada per la comissió de veïns ano-
menada “Bellaterra és Sant Cugat” i 
recolzada per l’EMD de Bellaterra, la 
proposta d’annexió i per tant, de deixar 
de formar part de Cerdanyola, es presen-
ta com una possible solució als diversos 
problemes que arrossega Bellaterra amb 
Cerdanyola des de fa anys.

Només ha fet falta un mes i mig per 
superar el 50% de signatures a favor de 
formar part del municipi de Sant Cugat 
del Vallès, ja que a data del 31 de gener 
(data prorrogable que s’havia establert 
per fer una primera revisió), hi havia 
suficients signatures per donar la recolli-
da com a vàlida per iniciar el tràmit 
administratiu. Fins i tot tenint en comp-

te que eren dates complicades per tenir 
unes festes de Nadal pel mig. 

De tota manera, la comissió ha conside-
rat que es vol donar l’oportunitat a tots 
els veïns sense excepció a poder expres-
sar la seva opinió, i s’ha ampliat el ter-
mini amb una segona fase de recollida 
itinerant que consisteix a desplaçar la 
taula per firmar pels barris per tal de 
poder arribar a tothom.

Hi ha veïns o veïnes que potser per 
temes de mobilitat reduïda o de salut no 
han pogut acostar-se a firmar, per tant, 
la comissió es posa a la seva disposició 
per donar les facilitats necessàries per 
fer-ho. 

En aquest segon termini es pot seguir 
anant a l’EMD a firmar de dimarts a 
divendres de 10 a 13h, però anant pels 
barris la comissió vol garantir que tots 

els ciutadans tinguin l’opció de fer-ho, 
ja que és una decisió molt important per 
Bellaterra, i si un ciutadà o ciutadana no 
firma, significa que no vol aquesta anne-
xió. Es vol recollir el màxim possible de 
signatures per tal que el resultat s’acosti 
el màxim possible a la realitat de Bella-
terra.

Recordem que en aquesta ocasió és una 
recollida de signatures i que, per tant, 
totes les persones que es manifesten i 
signen és perquè hi estan a favor, és a dir 
que en aquests moments el SÍ a l’annexió 
és un 100% del 50% dels veïns. A diferèn-
cia per exemple de les votacions de l’any 
2015 que es va aconseguir un 94% a favor 
del 53% dels veïns, ja que les votacions 
podien ser a favor o en contra.

Amb aquests resultats, ara sols queda 
esperar per saber fins a quin % s’arribarà.
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ROBATORI EN UNA CASA DE BELLATERRA AMB 
ELS PROPIETARIS A L’INTERIOR
El robatori es va produir de matinada mentre els propietaris 
dormien a la casa.

PRESUPUESTOS AL 
INSTANTE GRATUITAMENTE  

Envíanos fotos
info@elmundodelatapiceria.com

Tel. 600 35 67 65

TAPICERÍA 
DEL HOGAR,
ESPUMAS A 

MEDIDA

C/ Alfonso XIII, 548 Badalona

El primer cap de setmana de febrer es 
va cometre un altre robatori a Bellate-
rra, en una de les cases del carrer 
Montseny.

Els propietaris van indicar que es van 
llevar el matí del diumenge dia 3 amb els 
sentits afeblits, similars als que se sen-
ten després d’una intoxicació etílica. En 
revisar el domicili, van trobar que tota 
la casa estava regirada i van trobar a fal-
tar un vehicle i múltiples objectes de 
valor.

El mateix diumenge van realitzar la 
denúncia als Mossos d’Esquadra, ja que 
tot indicava que havien patit un robatori 
de matinada mentre ells dormien a 
l’interior del domicili.

La unitat d’investigació de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Cerdanyo-
la ha obert una investigació, tot i que  la 
mateixa policia indica que no hi ha res 
que faci pensar en què les víctimes hagin 
estat drogades.

LA SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE 
CERDANYOLA ES QUERELLA CONTRA L’ALCALDE 
Ha interposat una querella criminal per prevaricació contra 
l’alcalde del municipi Carles Escolà.

La Secretaria de l’Ajuntament de Cer-
danyola, Aurora Corral, ha interposat 
una querella per prevaricació a l’alcalde 
del municipi, Carles Escolà.

La Secretaria es una funcionària del Cos 
de secretaris i secretaries de l’Estat que 
es designa per cada administració públi-
ca amb la finalitat de garantir la legali-
tat de les seves accions administratives.  
Es la persona responsable de validar la 
legalitat de les accions de l’Ajuntament.

La querella s’ha interposat aquest mes 
de febrer, després que a mitjans del 2018 
se li obrís un expedient informatiu per 
determinar si hi havia raons suficients 
per iniciar un expedient disciplinari; i en 
aquests moments la querella es troba en 
el procés de diligències prèvies, per 
tant, ara per ara, no es pot parlar d’una 
imputació.

Presumptament i segons la versió de 
l’alcalde de Compromís per Cerdanyola, 
la secretaria s’ha extralimitat de les 
seves funcions i ha intervingut en qües-
tions polítiques emetent informes desfa-
vorables que han perjudicat al govern 
municipal. Per aquest motiu, fa dos anys 

van demanar a la Direcció General de 
l’Administració Local i al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública que obrissin 
un expedient disciplinari a la secretaria. 
Davant la negativa de totes dues admi-
nistracions, el mateix govern de Cerdan-
yola va obrir un expedient informatiu. 

Ara, després de la querella rebuda per 
Corral, el govern de Cerdanyola ha instat 
a la Direcció General de l’Administració 
local a prendre mesures.

Aurora Corral desenvolupa aquest 
càrrec a l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès des de fa uns quants anys i ha tre-
ballat amb diversos alcaldes i alcaldes-
ses. Actualment també encapçala la Jun-
ta de Govern del CSITAL (Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l’Administració Local de Barcelona) amb 
el càrrec de presidenta.

Sembla doncs que l’actual govern de 
Cerdanyola segueix vivint dins de l’àmbit 
judicial sigui per una banda o per una 
altra, i no només té conflictes amb l’EMD 
i Bellaterra, sinó que té conflictes fins i 
tot amb les seves pròpies col·labora-
dores en les qüestions jurídiques a 
l’Ajuntament. 

NOTÍCIES
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AUTOBUSOS PER CONNECTAR EL TRAM
UAB-CERDANYOLA-BELLATERRA
S’han introduït unes novetats aquest mes de febrer que milloren 
la línia e3 d’autobús.

El dilluns 4 de febrer van començar les 
novetats al servei de bus exprés.cat e3 
que comunica la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) amb Bellaterra, Cer-
danyola del Vallès i Barcelona. 

La millora es basa en 12 noves expedi-
cions d’anada i tornada del recorregut, i 
també s’ofereix un servei més directe 
d’entrada a Barcelona, ja que s’eliminarà 
la parada de l’Avinguda Meridiana amb 
c/ S’agaró.

Llavors, la línia de bus exprés e3 tin-
drà, de dilluns a divendres feiners, 56 
expedicions d’anada i 55 de tornada 
cada dia.

De les 12 noves expedicions, dues 
d’anada i  una de tornada són directes 
entre Barcelona i la UAB sense passar per 
Cerdanyola, quatre d’anada i sis de tor-

nada són entre Cerdanyola i la UAB i la 
resta són noves expedicions que fan tot 
el recorregut. Els dissabtes, diumenges i 
festius s’ajustaran els horaris per donar 
més fiabilitat al servei.

Segons el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, impulsor de les millores, 
aquesta línia va sonar servei a 887.824 
usuaris l’any 2018, amb un creixement 
anual entre 2017 i 2018 d’un 5,85%. 
Aquestes comunicacions són ateses per 
l’empresa concessionària Sarbus, del 
Grup Moventis.

Cal indicar també que, des del recent 
canvi de zona tarifària de Bellaterra en 
que va passar de ser Zona 2 a Zona 1, els 
viatges en tren dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) han aug-
mentat considerablement. 

NOTÍCIES

Carril bus-VAO
C-58

UAB Ciències Educació

UAB Vila Nord

Horari

UAB Escola de Postgrau

UAB Vila Centre

Rda. de Serraparera / Renaixement

UAB Ciències

Pl. Universal

Argentina / Londres

Av. d'Espanya / Av. de Roma

Francolí / Pirineus

Mercat de Serraparera

Av. Primavera (Fontetes)

St. Iscle / Mª de Déu del Pilar (Ajuntament)

Av. Catalunya (Rodalies de Catalunya)A4 B2

SU1 SU2
SU3

A4 A7 B2
B4 B7

SU2 SU3

B2

B6

UAB Lletres i Psicología

Estació FGC

SU2

SU2 SU3

A1 A2 A4

Ctra. Barcelona / Bonavista

B2

A4 B2
648

648

Directe per 
autopista

3 Barcelona - Cerdanyola-UAB

www.moventis.es    mou-te.gencat.cat    
Tel. 93 580 67 00 www.mobilitat.net

Av. Meridiana
/ C. de Felip II (Sagrera)

Estació de Fabra i Puig

Barcelona

Cerdanyola-UAB

Av. Meridiana / Pl. de Mn. Clapés

L9 L10

De dilluns a divendres feiners lectius
06.05* - 06.40 - 07.20 - 07.35 | 07.35 a 14.55 cada 20’ | 15.05 |
15.15 a 20.55 cada 20’ | 21.05 - 21.35 -  22.05 - 22.35* - 23.05*

Dissabtes i feiners del mes d’agost
07.25 - 08.15 - 09.05 - 09.55 - 10.45 - 11.35 - 12.25 - 13.15 - 14.05 - 14.55 - 
15.45 - 16.35 - 17.25 - 18.15 - 19.05 - 19.55 - 20.45 - 21.35 - 22.25* - 23.15*

Diumenges i festius
08.55 - 10.25 - 11.55 - 13.25 - 14.55 - 16.25 - 17.55 - 19.25 - 20.55 - 22.25*

Sortides BARCELONA - AV. MERIDIANA / C. DE FELIP II (SAGRERA)
per Cerdanyola del Vallès

Enllaços
Metro

Rodalies de Catalunya

Autobus urbà

Ferrocarrils Generalitat de Catalunya

Bus Transports públics de Catalunya

Estació d’autobusos

Bicing

07.15 - 07.45

Sortides BARCELONA - AV. MERIDIANA / C. DE FELIP II (SAGRERA)
directe per autopista

De dilluns a divendres feiners lectius

De dilluns a divendres feiners lectius
06.25* - 07.00 - 07.40 - 07.55 - 08.05 - 08.15 - 08.35 - 08.35 - 08.50 - 08.55
09.15 a 15.15 cada 20’ | 15.25 | 15.35 a 21.15 cada 20’ | 21.25 - 21.55 - 22.25 - 
22.55* - 23.25*

Dissabtes i feiners del mes d’agost
07.45 - 08.35 - 09.25 - 10.15 - 11.05 - 11.55 - 12.45 - 13.35 - 14.25 - 15.15 - 
16.05 - 16.55 - 17.45 - 18.35 - 19.25 - 20.15 - 21.05 - 21.55 - 22.45* - 23.35*

Diumenges i festius
09.15 - 10.45 - 12.15 - 13.45 - 15.15 - 16.45 - 18.15 - 19.45 - 21.15 - 22.45*

Sortides CERDANYOLA - AV. PRIMAVERA / FONTETES

* Arriba només �ns a Rda. de Serraparera / Renaixement.
       Només en horari LECTIU
El compliment d'aquests horaris està subjecte a la �uïdesa del trànsit.

Horari

B6

B2

B2

A4 648

Sortides UAB VILA NORD per Cerdanyola del Vallès

SU2 SU3

SU1 SU2
SU3

A4 A7 B2
B7

SU1 SU2
SU3

A4 A7 B2
B7

SU1 SU2
SU3

A4 A7 B2
B4 B7

SU2

SU2

3 Cerdanyola-UAB - Barcelona

www.moventis.es    mou-te.gencat.cat    
Tel. 93 580 67 00 www.mobilitat.net

Directe per 
autopista

Enllaços
Metro

Rodalies de Catalunya

Autobus urbà

Bus Transports públics de Catalunya

Estació d’autobusos

Bicing

Carril bus-VAO
C-58

Av. de Primavera (Fontetes)

Ctra. de Barcelona / Av. Catalunya

Av. de Lluís Companys (Ajuntament)

Pl. de Marconi

Sta. Marcel·lina (Església)

Mercat de Serraparera

St. Casimir / C. del Camp

Pl. Universal

Av. d'Espanya / Av. de Roma

Argentina / Londres

UAB Vila Nord

UAB  Eix Central

Cerdanyola-UAB

Barcelona

Rda. de Serraperera /
Renaixement

Sortides UAB VILA NORD directe per autopista

Av. Meridiana / C. d'Escòcia

Av. Meridiana / C. de Felip II (Sagrera)

Av Meridiana / Av. de Río de Janeiro
A1 A2 A4

L9 L10

De dilluns a divendres feiners lectius
07.05 - 07.25 - 07.45 - 07.45** - 08.05 - 08.15** - 08.25 - 08.30 ** - 08.45 - 09.00 ** - 
09.05 - 09.15 ** | 09.25 a 15.45 cada 20’ | 15.50** | 16.05 a 20.45 cada 20’ | 21.20 
- 21.50 - 22.20

Dissabtes i feiners del mes d’agost
07.25 - 08.15 - 09.05 - 09.55 - 10.45 - 11.35 - 12.25 - 13.15 - 14.05 - 14.55 - 
15.45 - 16.35 - 17.25 - 18.15 - 19.05 - 19.55 - 20.45 - 21.35 - 22.25

Diumenges i festius
09.40 - 11.10 - 12.40 - 14.10 - 15.40 - 17.10 - 18.40 - 20.10 - 21.40

14.35
De dilluns a divendres feiners lectius

De dilluns a divendres feiners lectius
05.30* - 06.05* - 06.40* | 05.45 - 06.20 - 06.55 | 07.25 a 21.05 cada 20’ |
21.40 - 22.10 - 22.40

Dissabtes i feiners del mes d’agost
06.50* | 07.05 - 07.45 - 08.35 - 09.25 - 10.15 - 11.05 - 11.55 - 12.45 - 13.35 - 14.25 
- 15.15 - 16.05 - 16.55 - 17.45 - 18.35 - 19.25 - 20.15 - 21.05 - 21.55 - 22.45

Diumenges i festius
08.15* | 08.30 - 10.00 - 11.30 - 13.00 - 14.30 - 16.00 - 17.30 - 19.00 - 20.30 - 22.00

Sortides CERDANYOLA - AV. PRIMAVERA / FONTETES
* des de Rda. de Serraparera / Renaixement

* Sortides des de Rda. de Serraparera / Renaixement.
** Arriba només �ns a Av. Primavera (Fontetes)
       Només en horari LECTIU
El compliment d'aquests horaris està subjecte a la �uïdesa del trànsit.



10 11NOTÍCIES NOTÍCIES

AVANCEN LES OBRES DE CONNEXIÓ DE LA C-58 
AMB L’AP-7
La C-58 és la via interurbana que suporta més trànsit de Catalunya 
amb 160.000 vehicles diaris.

Les cues a la C-58  són un clàssic cada 
matí i tarda, ja que l’autopista del Vallès 
és una de les que acumula més cues en 
hora punta de dilluns a divendres.

Des del mes de maig del 2018 que avan-
cen les obres a la C-58 entre Terrassa est 
i l’enllaç amb l’AP-7 a l’altura de Badia 
del Vallès, una inversió de 14,5 milions 
del Departament de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya amb 
l’objectiu de reduir la congestió habitual 
i reduir el temps de desplaçament.

Per aquesta autopista gratuïta hi pas-
sen uns 160.000 vehicles diaris i és la via 
interurbana que suporta més trànsit a 
Catalunya.

Aquestes obres d’infraestructura viària 
ha estat de les més reclamades pels 

agents polítics, socials i econòmics de la 
comarca del Vallès Occidental en els 
darrers 25 anys. La C-58 va ser la prime-
ra autopista lliure de peatge que es va 
construir a Catalunya i és una de les 
principals vies d’accés a Barcelona per 
als vehicles que vénen del Vallès Occi-
dental, el Bages i el Berguedà.

Una de les solucions tècniques a les 
congestions que cada dia es produeixen 
en hores punta, i que afecta l’entrada i 
sortida de Bellaterra en sentit Barcelo-
na, afecta el tram entre el nus de Sant 
Pau (a Sabadell) i l’enllaç amb l’AP-7 i la 
B-30 direcció Girona i Tarragona. 

S’estan construint dos carrils més per 
facilitar als conductors els moviments 
d’entrada i sortida cap a Girona i Tarra-

gona, donant continuïtat als ramals 
actuals.

Aquesta actuació requereix eixamplar 
l’actual estructura sobre el riu Sec i des-
plaçar uns metres el traçat d’una carre-
tera local situada a peu de l’autopista i 
que uneix Badia del Vallès i Cerdanyola, 
així com adequar un tram del riu Sec al 
seu pas per Badia.

Està previst que les obres acabin cap al 
mes de maig d’aquest 2019, així que res-
tarem expectants fins llavors per veure 
com es soluciona aquest problema de 
mobilitat a l’entrada i sortida de Bella-
terra per aquesta via, i per comprovar si 
la connexió amb l’AP-7 realment és més 
fluida.

Bellaterra
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L’EMD TREBALLA PER PUJAR LES PILONES DEL 
CAMÍ ANTIC
La sentència només afirma que hi ha mancances en la tramitació.

L’EMD Bellaterra ha publicat ja al BOP 
(Bolletí Oficial de la Província) la publi-
cació definitiva de l’ordenança del Con-
trol de Pas del Camí Antic, per acomplir 
a la sentència. Aquest és l’únic tràmit 
que segons el jutge manca per la correc-
ta tramitació administrativa de la 
col·locació del control de pas. Aquest 
tràmit té una durada de 15 dies i poste-
riorment l’EMD haurà de comunicar al 
jutge la finalització del tràmit adminis-
tratiu.

Tot i que els mitjans de comunicació de 
Cerdanyola han publicat que les pilones 
hauran de ser retirades, aquesta situació 
seria efectiva només si es mantingués la 
situació actual d’il·legalitat. I és que 
l’Ajuntament no va denunciar les pilo-
nes, sinó la seva tramitació administrati-
va. Bellaterra té traspassada la compe-
tència d’ordenació del trànsit, per tant 
no es qüestiona la capacitat de col·locar 
les pilones.

L’Ajuntament de Cerdanyola va denun-
ciar que l’EMD no havia fet tots els trà-
mits administratius per poder-les 

col·locar i que, per tant, com adminis-
tració havia realitzat una acció per via 
de fet i va demanar mesures cautelars 
urgents mentre durava el judici i la seva 
retirada. Finalitzat el judici contenciós 
finalitzen les mesures cautelars i per 
tant l’EMD pot finalitzar la tramitació i 
posteriorment activar el control de pas.

El fet en qüestió fa referència a la tra-
mitació de l’any 2011 i el canvi de nor-
mativa que es va produir en aquell 
moment. Qualsevol administració, per 
col·locar un control de pas, ha de redac-
tar una ordenança que defineix qui podrà 
i qui no podrà passar pel control, ha 
d’aprovar aquest text per Ple i publicar-
lo durant un mes al BOP perquè els ciuta-
dans i les administracions puguin fer 
al·legacions.

L’antiga normativa marcava que si no hi 
havia al·legacions de ningú, l’ordenança 
quedava aprovada automàticament, però 
un canvi en la normativa obliga a tornar 
a fer la publicació definitiva encara que 
ningú s’hi hagi oposat. És aquesta publi-
cació definitiva la que manca en la tra-
mitació que va fer el 2011 l’EMD Bellate-
rra.

L’EMD per tant està finalitzant els trà-
mits administratius per la correcta posa-
da en funcionament del Control de pas 
del Camí Antic. Val a dir que a aquesta 
publicació definitiva l’Ajuntament de 
Cerdanyola no podrà presentar 
al·legacions, doncs l’any 2011 ja es va 
fer la primera publicació inicial i 
l’Ajuntament no hi va presentar cap 
al·legació.

L’EMD PROPOSA A LA DIPUTACIÓ UN TERCER 
SEMÀFOR A LA CARRETERA BV-1414
Mentre Cerdanyola no deixa fer el traspàs de la BV-1414, l’EMD de 
Bellaterra busca formes de reduir trànsit.

L’EMD de Bellaterra ha entregat a la 
Diputació de Barcelona un informe de 
mobilitat i una carta on sol·licita que 
mentre Cerdanyola no accepti el traspàs 
de la titularitat de la carretera BV-1414 
a l’EMD, es prenguin mesures per evitar 
el trànsit de pas i pacificar la carretera.

Aquest document es va presentar ini-
cialment el passat mes de setembre, i 
n’ha sortit la propera instal·lació d’un 
semàfor davant de l’escola bressol La 
Llar d’en Pitus. Però a més, l’EMD propo-
sa la instal·lació d’un altre semàfor a la 
cruïlla de la carretera  BV-1414 amb el 
carrer Jeroni Martí.

Davant la negativa de l’ajuntament a 
traspassar la carretera a l’EMD, al·legant 
un informe contrari de la Policia Local, 
el govern de Bellaterra considera que el 
trànsit a la carretera BV-1414 és insoste-
nible i reclama mesures de pacificació 
de forma imminent.

L’EMD ja ha manifestat diverses vega-
des que el seu objectiu és convertir 
l’actual carretera en un carrer més del 
poble. L’informe sobre la carretera evi-
dencia la falta de més passos de via-
nants, la velocitat excessiva dels vehi-
cles, la presència de diversos encreua-
ments de perillositat alta, i les dificultats 
per sortir dels guals.

Mentre es troba la manera de fer efec-
tiu el traspàs a l’EMD, des de Bellaterra 
es col·labora amb la Diputació per con-
sensuar accions de pacificació del tràn-
sit. Ja s’han instal·lat per exemple noves 

senyalitzacions així com una tanca de 
seguretat davant de l’entrada de la Llar 
d’en Pitus. El pas de zebra s’ha des-
plaçat sis metres i els coixins berlinesos 
es retiraran una vegada s’hagi instal·lat 
el semàfor.

UNA CARRETERA AMB CONFLICTE
La circulació mitjana diària dins de 

Bellaterra s’estima en més de 13.000 
vehicles (8.000 en sentit sud i 5.000 en 
sentit nord), ja que molts conductors 
agafen la carretera BV-1414 com a dre-
cera de connexió entre la C-58 i la B-30.

Això és un fet que genera un perill 
constant perquè diverses vegades no es 
respecta el límit de velocitat establerta 
en 50km/h o 30km/h en alguns punts que 
travessa zones escolars i moltes zones 
sense voreres. A més, és un generador de 
pol·lució i soroll constant. 

Des de l’any 2010 el govern municipal 
de l’EMD de Bellaterra ve demanant, 
diverses vegades, que es gestioni el tras-
pàs i se’ls traslladi la titularitat 
d’aquesta carretera amb l’objectiu de 
millorar la seguretat de Bellaterra.

Durant el passat any 2018 ja es va 
demanar aquesta titularitat fins a dues 
vegades, però Cerdanyola sempre ha 
negat totes les propostes tot i que la 
Diputació de Barcelona no hi veu cap 
mena de problema.



14 15

EL CLUB BELLATERRA, ENCARA AMB FUTUR 
INCERT EN MANS DE CAIXABANK
Des que aquest estiu els socis van perdre el seu patrimoni, es 
desconeix què passarà amb les instal·lacions del Club.

NOTÍCIES

El Club Bellaterra va néixer l’any 1934 
per iniciativa d’un conjunt de veïns i veï-
nes moguts per la idea de fer una pista 
de tennis per als bellaterrencs, i ho van 
iniciar amb una sèrie de reunions amb 
Fomento de la Vivienda Popular. Aquesta 
entitat urbanitzadora era la propietària 
d’uns terrenys a Bellaterra.

Fomento, després d’escoltar la propos-
ta dels veïns i les reparcel·lacions de la 
zona, va decidir cedir aquells terrenys. 
Va ser just en aquell moment quan va 
resultar néixer la primera entitat que es 
va crear a Bellaterra, l’Sport Club Bella-
Terra. En el primer any de vida l’entitat 
va aconseguir 40 socis, que pagaven una 
quota anual de 15 pessetes.

No va ser fins a l’any següent però, el 
1935, quan es va signar el contracte ofi-
cial de cessió dels terrenys en el qual, 
Fomento de la Vivienda Popular, d’entre 
altres coses, va voler deixar clar que la 
cessió dels terrenys era per a fer-ne un 
ús exclusivament esportiu: “Fomento de 
la Vivienda Popular concedeix gratuïta-
ment a Sport Club Bella-Terra la utilitza-

ció per a destinar-ho exclusivament a 
camps d’esports”.

Amb el pas dels anys i l’èxit de la ini-
ciativa, aquell projecte de la pista de 
tennis va anar creixent i es van fer més 
instal·lacions i tot plegat va anar 
adquirint un caràcter esportiu, social i 
cultural molt important per Bellaterra.

No va ser fins a mitjans dels anys noran-
ta però, quan el contracte de cessió es 
va transformar en una venda oficial dels 
terrenys al Club pel simbòlic preu d’una 
pesseta. Va ser llavors quan tots els 
terrenys i les instal·lacions van passar a 
ser propietat del Club Bellaterra i, per 
tant, de tots els seus socis. I així ho va 
ser fins a l’any 2001 amb la presidència 
de Jordi Martínez. Una època de bonança 
amb un projecte que malgrat no ser de 
grans dimensions i amb pocs serveis, 
complia amb la seva funció social i espor-
tiva. Un club senzill, sense deutes i pro-
pietat del Bellaterrencs.

Aquell any 2001, després d’un canvi en 
els càrrecs directius, amb Jordi Fau com 

a president, es va començar a contem-
plar tirar endavant un projecte de remo-
delació força ambiciós que, malgrat por-
tar una millora en les instal·lacions, va 
resultar no ser rendible.

Les bases d’aquest projecte eren: la 
construcció d’uns locals per a llogar, 
ampliació dels serveis amb piscina inte-
rior climatitzada, tres pistes de tenis, 
una pista poliesportiva, un gimnàs i un 
local social. Les obres de tot plegat van 
començar l’any 2006, amb Àlvar Roda a 
la vicepresidència; Miquel Sirera com a 
tresorer; Marco Rossines com a secreta-
ri; i Jordi Tardós, , Josepa Rossell, Jose-
pa Alemany, Josep Riart entre d’altres 
com a consellers de la Junta. Actualment 
alguns membres d’aquesta junta que va 
tirar endavant amb el projecte han anat 
deixant els seus càrrecs.

Malgrat que tots aquells locals ja es van 
llogar i van passar uns quants anys, el 
projecte no acabava de ser rendible i va 
començar a tenir problemes de finança-
ment. El Club Bellaterra va sortir a 
subhasta el desembre del 2017, comuni-
cat oficialment per la Junta, indicant 
que les conseqüències havien estat una 
baixada d’ingressos dels lloguers i un 
increment dels costos del projecte per 
motius que no es van especificar. Les 

inversions de creixement de l’entitat 
socioesportiva no havien donat la rendi-
bilitat esperada.

El mes de juny del 2018, després 
d’esgotar-se el període corresponent per 
presentar una oferta, la subhasta va 
quedar deserta i no es va trobar cap 
comprador i el Club va passar a ser pro-
pietat de Caixa Bank, l’entitat bancària 
que va executar el préstec per poder fer 
les obres del nou projecte de remodela-
ció. Per tant, automàticament, tots els 
socis i propietaris van perdre tot el patri-
moni del club que els corresponia.

A banda de les pèrdues que va suposar 
pels veïns i veïnes de Bellaterra copro-
pietaris del Club, amb el Club a mans de 
Caixa Bank, es va obrir una etapa de 
total incertesa que dura encara fins a dia 
d’avui, i es desconeix quin serà el seu 
futur perquè de moment l’entitat finan-
cera no ha revelat quin serà.

Caldrà esperar encara més per veure 
com es desenvolupa la situació i si el 
Club Bellaterra podrà seguir obrint amb 
la seva activitat i podrà recuperar aquell 
caràcter aglutinador, social i cultural 
proper als bellaterrencs que va repre-
sentar durant molts anys.

NOTÍCIES
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S’ACOSTEN LES JORNADES DE PORTES OBERTES
A ESCOLES I INSTITUTS
El període de preinscripció està previst que sigui del 29 de març 
al 9 d’abril de 2019.

Entre la segona quinzena de febrer i 
bona part del mes de març és quan les 
escoles i instituts ofereixen les jornades 
de portes obertes per donar a conèixer 
les característiques dels centres i la seva 
oferta educativa. 

En els dies que cada centre especifiqui, 
les famílies interessades podran assistir i 
rebre informació sobre el funcionament 
del centre, així com els tràmits a seguir 
per poder fer la preinscripció i la matri-
culació del curs vinent 2019-2020.

Enguany hi ha novetats en les preins-
cripcions que afecten a educació infan-
til, primària i secundària obligatòries, 
així com també al batxillerat: s’eliminen 
els criteris de prioritat complementaris 
següents:

- Que l’alumne o alumna tingui una 
malaltia crònica que afecta el seu siste-
ma digestiu, endocrí o metabòlic, inclo-
sos els celíacs.

- Que el pare, mare, tutors o germans 
hagin estat escolaritzats al centre en 
ensenyaments declarats actualment gra-
tuïts i universals.

El Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya anuncia que la pre-
inscripció dels ensenyaments obligatoris 
s’haurà de tramitar del 29 de març al 9 
d’abril de 2019, i està destinada als 
infants que durant el 2019 compleixin els 
3 anys, per als que comencin primer 
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), 
i per als que vulguin canviar de centre.

Tasta-la

2per €
més

Vàlida fins al 15/12/16 a les botigues  
adherides. No acumulable a d'altres ofertes. 
Impostos inclosos. Mida única i massa fina.

Vàlida fins al 15/12/16 a les botigues  
adherides. No acumulable a d'altres ofertes. 
Impostos inclosos. Mida única i massa fina.

Ctra. de 
Barcelona, 166 
936 191 184
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NOTÍCIES

ZOYA NAUMOV ES CLASSIFICA PEL CAMPIONAT 
EUROPEU D’ATLETISME DE GLASGOW
La veïna de Bellaterra és també la segona catalana més ràpida de 
la història en la prova de 800 metres llisos.

Zoya Naumov és una atleta bellaterren-
ca que a principis d’aquest febrer va 
superar la marca mínima per entrar al 
Campionat Europeu d’Atletisme en pista 
coberta de Glasgow 2019. 

A la Pista coberta d’atletisme de Cata-
lunya, a Sabadell, va superar la prova 
dels 800 metres llisos amb un temps de 
2:02.15. Una marca que la situa al cam-
pionat europeu, però també com a la 
segona marca més ràpida de Catalunya 
en els 800 metres femenins de tota la 
història. Alhora, també fa que sigui la 
cinquena espanyola més ràpida de la his-
tòria de l’atletisme espanyol en aquesta 
prova.

La primera marca la té la seva compan-
ya gironina Esther Guerrero, marcant un 

nou rècord de Catalunya amb el temps 
de 2:01.46.

Naumov està molt contenta perquè 
aquest temps li permet anar amb la 
Selecció Espanyola d’Atletisme al cam-
pionat de Glasgow, però també perquè 
ha superat la seva pròpia marca perso-
nal. Tot i així es manté prudent perquè 
fins que no surti la selecció oficial a 
mitjans de març, no es podrà assegurar 
que hi vagi.

El motiu és que les marques les regulen 
des de la comissió del campionat i són 
molt dures. De moment, ha anat al cam-
pionat estatal del 16 i 17 de febrer, i si 
revalida el títol, anirà segur cap a Glas-
gow.

ESPORTS
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10 PRIMERS PASSOS PER REDUIR EL CONSUM
DE PLÀSTIC
Sovint fem un ús abusiu, i és necessari per al medi ambient reduir 
l’us del plàstic en la mesura del possible.

La societat actual està immersa en 
plàstic. Volem anar més ràpid, fer menys 
esforços i tenir el millor preu, i el plàstic 
és un material perfecte per acomplir 
aquestes necessitats. Però se n’està fent 
un ús completament abusiu. Mireu al 
vostre voltant i comproveu quants objec-
tes de plàstic teniu a la vora.

Les acumulacions de residus als aboca-
dors, les deixalles en plena natura i al 
mar, perjudiquen la salut de molts ani-
mals i plantes. La vegetació absorbeix 
les substàncies nocives que es desprenen 
del plàstic, i molts animals l’ingereixen 
pensant que és menjar o hi queden atra-
pats causant-los-hi fins i tot la mort. 
També en molts casos és perjudicial per 
nosaltres, ja que cada vegada més estu-
dis demostren que els aliments envasats 
sovint contenen partícules nocives que 
ens provoquen trastorns i malalties a la 
llarga.

És molt difícil eliminar-lo de les nostres 
vides ja que en consumim molt i, en 
alguns casos és el material més adequat, 
però si que podem reduir-ne considera-
blement l’ús amb accions tant fàcils com 
aquestes:

- Eliminem coberts, gots, plats i canye-
tes de plàstic.

- Quan puguem, comprem el menjar a 
granel. Fruites i verdures fresques, lle-
gums...

- Utilitzem bosses de compra reutilitza-
bles, a poder ser de tela. Intentem por-
tar-ne sempre al cotxe o a la bossa per 
no haver de comprar-ne mai.

- Si un mateix producte es ven en dife-
rents formats, triem sempre el vidre o el 
paper abans que el plàstic.

- Escollim sempre els envasos més grans 
i evitem els formats individuals. Els 
envasos secundaris són totalment inne-
cessaris.

- Substituïm el paper d’alumini dels 
entrepans per una funda de tela o de 
plàstic reutilitzable.

- Si en tenim l’opció, utilitzem envasos 
reutilitzables.

- Anem canviant els estris de cuina de 
plàstic per fusta a mesura que es fan 
malbé, així com les carmanyoles de plàs-
tic per vidre o acer.

- Portem la bossa del pa per evitar resi-
durs diaris innecessaris.

- Intentem substituir l’aigua embotella-
da per la de l’aixeta. Podem instal·lar un 
descalcificador i filtres per consumir 
l’aigua corrent amb seguretat, i guardar-
la en una gerra de vidre a casa i ampolles 
d’acer per prendre a l’exterior.

Informació exteta de:
www.alter-entorn.com

CONSELLS

PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar info: 

j.bellaterra68@gmail.com



20 21 23RECEPTA

FEBRER 2019

AGENDA CULTURAL

CLUB DE XERRADES: “PARLEM DE LA CULMINACIÓ 
DEL BEL CANTO: GIOACCHINO ROSSINI”
Dia: 28 febrer
Hora: 19:30h
Lloc: El Musical (C/Ramon Llull, 16)
Organitza: El Musical
Preu: Aportació voluntària de 5€. 
(Gratuït per a alumnes, exalumnes 
i professors. )

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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MCasals
joies fetes a mà

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

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres
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Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.
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TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com
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anells 

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

Rejuvenir materials i joies. 
De dues peces fer-ne una

Confeccionat al costat 
de casa

Creació de peces especials, 
medalles, detalls, plaques...tot fet a 

mà amb materials purs

Realitzem qualsevol tipus de joia, 
totalment personalitzada i garantint 
l’artesania de tots els processos

Un valor afegit únic i que aporta 
qualitat a cada peça

Creació artesanal

Arrecades, collarets, pulseres...

Restauració de joies antigues

Taller a Bellaterra

Records de per vida

www.mcasals.com
645 80 41 43 

facebook.com/mcasals.bcnTaller de Joieria Artesana
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INGREDIENTS (per a 4 racions)

• 200 grams de sucre
• 125 ml d’aigua
• 375 ml de llet de coco
• 375 ml de llet
• 1 baina de vainilla
• 90 grams de sucre
• 4 ous
• 25 grams de coco ratllat

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

RECEPTA

FLAM DE CREMA DE COCO AMB CARAMEL
Recepta de Joan Corminas extreta de receptes.cat

PREPARACIÓ:
(1 hora)

Escalfa el sucre i l’aigua en una cassola, i cuina fins que el líquid quedi daurat.

Retira immediatament de la calor i aboca en 8 bols, gira els bols perquè el cara-
mel es difongui de manera uniforme.

Posa la llet de coco i la llet en una cassola, agrega la baina de vainilla i porta a 
ebullició.

Retira la beina de vainilla, i aparta la llet de la calor.

Bat els ous i el sucre fins que quedi cremós.

Deixa refredar, la llet una mica i agrega la barreja d’ous amb el sucre, i mou 
constantment.

Distribueix la crema en els motlles,

Col·loca en una safata de forn, omple amb aigua fins a un cm d’alçada i col·loca 
en el forn preescalfat.

Cuina a 160 graus durant uns 30-40 minuts.

La crema estarà a punt quan el punxis amb un ganivet i el treguis sense recobrir.

Deixa refredar els flams a la nevera.

Al moment de servir escampa el coco ratllat pel damunt.

LA RECEPTA
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el secret es a la massael secret es a la massa

Carretera Barcelona, 166
(esq. Ripoll)

BARBERA DEL VALLES

93 619 11 84

BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

Bogue Perruqueria
Passeig Francesc Macià, 58 
08173 San Cugat del Vallés

93 589 26 01

SUPORT INFORMÀTIC
a domicili 644 44 1239
virus, cob. wifi, reparacions, 
formació personalitzada, 
asesorament i muntatge 
nous equips, mar ques...

GUIA COMERCIAL GUIA COMERCIAL

936 743 081 

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

www.santcugatesports.com

Servei a domicili gratuït 
a partir de 12€

TINTORERIA - BUGADERIACLASS
C/ Martorell, 17 (a 2min dels FGC)
930 117 609 - 652 515 774..... 

5
camises

10€
rentades 

i planxades

93 611 42 43

comercial@totbellaterra.com

Demana més informació al telèfon

O per correu electrònic a:

Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?
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URGÈNCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulància Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera
Cita prèvia Atenció Primaria
CAP Canaletes
Cap Fontetes
Alcoholics Anònims
Centre Salud Mental
Creu Roja
Programa d'Atenció a la Dona
Ass. E. contra el Càncer
Hospital Parc Taulí 
Hospital General de Catalunya
Residència Geriàtrica CIM Bellaterra

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

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

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

TELÈFONS D'INTERÈS
Aigües Cassa - Avaries

Fecsa Endesa

Gas Natural 

Butà

Correus  UAB

Parròquia de la Santa Creu

Deixalleria Campus Uab
Aeroport Aena
Bus Sarbus
FF CC
Renfe

RadioTaxi 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"

MÚSICA
El Musical 

ESPORTS
El Club
Saf

112
O61

93 712 03 03
93 580 33 33

112  -  93 582 03 00
O92  -  93 691 20 00
112  -  93 592 47 00
1091 - 93 594 24 80

900 900 120

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

93 721 07 83

93 691 46 55

O1O
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

93 518 18 30

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

93 692 09 71

93 581 33 97
902 404 704
93 580 67 00
93 205 15 15
902 320 320

93 580 27 27
93 729 07 07

93 586 41 06
93 580 81 64
93 594 00 71
93 581 19 74
93 581 15 83 
93 580 14 77
93 592 97 95

93 580 42 46

93 580 25 42
93 581 19 34

Telèfons de Contacte Bellaterra

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

FGC. Bellaterra-Barcelona.
SORTIDES. Duració trajecte: 34 min.

05:20 08:20 10:48 :20* 21:33

05:47 08:32 11:03 :32* 21:56

06:11 08:44 11:18 :44* 22:18

06:25 08:56 11:33 :56* 22:50

06:50 09:08 11:49 20:08 23:26

07:08 09:20 12:08 20:20 00:13*

07:20 09:32 12:24 20:33 00:58*

07:32 09:46 12:42 20:45 01:42*

07:44 10:00 12:56 20:57

07:56 10:18 13:18 21:09

08:08 10:33 :08* 21:21

PARADES: Sant Joan - Volpelleres - Sant Cugat -
Valldoreix - La Floresta - Les Planes - Baixador 
de Vallvidrera - Peu del Funicular - Sarrià -
Muntaner - Gràcia - Provença - Plaça Catalunya

FGC. Bellaterra-Sabadell.
SORTIDES. Duració trajecte: 11 min.

05:21 08:19 10:24 12:55 :55* 00:21*

05:46 08:31 10:38 13:07 21:07 00:30*

06:16 08:43 10:53 13:15 21:19 01:15*

06:43 08:55 11:08 13:31* 21:31 02:00*

07:07 09:07 11:23 13:43 21:46 02:42*

07:19 09:19 11:38 13:55 22:01

07:31 09:31 11:53 :07* 22:25

07:43 09:43 12:08 :19* 22:51

07:55 09:54 12:23 :31* 23:19

08:07 10:07 12:38 :43* 23:48

PARADES: Universitat Autònoma - Sant Quirze -  
Sabadell Estació - Sabadell Rambla

*Cada hora // 
*Nits de divendres a dissabte i vigílies de festius
Horaris juliol 2015 extrets d’FGC
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* Plànol cedit per l’EMD de Bellaterra

Mare de Déu de Montserrat,Pl. .. C2
Margenat, C. .................... F1
Mercè Rodoreda, C. ......... H5
Mestre Nicolau, C. ............ F3
Miquel Servet, Av. ............. D4
Montseny, C. .................... D5
N
Narcís Monturiol, C. .......... E3
Narcís Oller, C. ................. E3
Noucreus, C. ................... H3
O
Octavi Bruix, C. .............. G3/4
P
Pedregar, C. ..................... D3
Pere Quart, C. ................ D/E2
Pérez Moya, C. .............. F/G1
Pi, Pl. ............................... F5
Pin i Soler, C. ................. C2/3
Pintor Fortuny, C. ........... G3/4
Pintor Opisso, C. ............ F/G3
Pintor Utrillo, C. ................ F1
R
Ramon Llull, C. .............. E3/4
Roda Ventura, C. .............. H2
Rotonda, C. ...................... C4
S
Sabadell, Ctra. ................ B5

Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5
F
Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4
G
Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4
I
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3
J
Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4 

Joaquim Buïgas, Ptge. .... H3 

Joan Fàbregas, Av. ............ E4 
Joan Maragall, Pl. ............ D4

Joaquim Ruyra, C. ........... D2
Josep Carner, C. ............... B5
Josep Iturbi, C. .............. C3/4
Josep Maria Marcet, Av.   D/E4
Josep Sentís, C. ................ E2
Josep Solé, Ptge. .............. E1
Juan Valera, C. ................. D2
L
Lleó XIII, C. .................... J/K6
Lluís de Ábalo, C. ........... F4/5
Lluís Millet, Ptge. ............ E/F4
Lope de Vega, C. .............. K6
M
Major, Pl. ........................... A6

A
Abat Oliba, C. ................. G3
Acàcies, Ptge. ............... D5
Alarcón, C. ...................... D5
Albéniz, C. ....................... I4
Alonso Cano, C. ............... I5
Amadeu Vives, C. ............ C1
Ametllers, Ptge. .............. H2
Antic de St. Cugat, Camí .. J2
Antic dels frares, Camí .... A2
Apel·les Mestres, C. ........ C2
B
Balmes, C. ...................... E3
Bellaterra, Ctra. ................ I5
Bellavista, Ptge. ............... J6
Béquer, Pl. ...................... E3
Bertomeu, Av. ................. F4
C
Can Domènec, C. ......... G2/3
Can Jeroni Martí, C. ..... B/C4
Can Llobet, C. ................. A4
Can Marcet, Camí ........... K2
Can Miró, C. ................ C/D5
Canigó, C. ........................ I2
Casas i Amigó, C. ............ F3
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5
D

 Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3
E
Enric Losantos, C. ........... B2

EQUIPAMENTS
1 EMD
1 Centre Cívic Bellaterra
2 Centre Cívic St.Pau
3 Club Bellaterra
4 Escola Bellaire
5 Escola Bellaterra UAB
6 Escola Ramon Fuster
7 Escola de Música El Musical
8 Escola Waldorf
9 Escola Parvulari d’en Pitu

10 Farmàcia de Bellaterra
11 Ferrocarrils Catalans FGC
12 Grup Escolta Bellaterra
13 Institut Pere Calders
14 Parròquia de la Sta.Creu

GUIA COMERCIAL
COMERÇOS RESTAURANTS
A Benzinera Repsol L Blanc
B Crousehouse Bellaterra M Can Edo
C Estètica Pepa Rosell N Can Lambert
D Forn Il Fornaio O El Galliner
E Axis Gestió Immobiliaria P El Pedregar
F Mira Que Guau Q El Revolt
H Moda Camden (UAB) R Hostal Sant Pancràs

I Paper’s S Marcs
J Supermercat Condis T El Club
K Taller de Viatges U Cafè del Turó

Salcillo, C. ...................... I5/6
Sant Llorenç, C. ............... J2
Sant Pancraç, C. ............. D4
Sant Pau, C. .................... B5
Sant Plàcid, C. ................ C4
Santa Creu, Ptge. ............ E4
Santiago Rusiñol, C. ........ E4
Sardanista Serra, C. ......... C5
Serafí Pitarra, C. ........... B2/3
T
Talent, C. .......................... I2
Talió, C. ............................ I2
Talismà, C. ....................... J2
Tamborí, C. ...................... I2
Tatuatge, C. ..................... K2
Terranova, C. ................ G2/3
Til·ler, C. .......................... J2
Tirso de Molina, C. ............ I4
Topazi, C. ..................... H1/2
Tosca, C. .......................... I2
Tulipa, C. ........................ H2
U
Universitat Autònoma, Ctra.  A6/7
Urbanització Turó de St.Pau
    Carrers 1 al 8 .............. A7
    Carrers 9 al 13 ............ A8
V
Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2

U

Enric Morera, C. .............. C5

Ebano

Ruyra, C.....

Sardanis-

Joaquim *

Croushouse Immobiliaria
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