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Es presenten uns mesos moguts a 
Bellaterra. Tenim a sobre les Eleccions 
Generals de l’Estat, i d’aquí un mes les 
Eleccions Municipals que, a més a més, 
coincidiran amb les Eleccions Europees.

La gent de Bellaterra té moltes ganes de 
fer-se sentir. Ho sabem per la gran 
participació a favor de l’annexió amb Sant 
Cugat, la Plataforma veïnal per reivindicar 
el Centre Mèdic de Bellaterra... Són 
moments de canvis i de fer sentir la veu 
bellaterrenca.

Mentrestant, els nous Agents Cívics de 
Bellaterra donaran suport ciutadà les 24 
hores del dia. 

BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

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

93 589 26 01
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L’EMD POSA “ULLS AL CARRER” LES 24 HORES 
DEL DIA AMB ELS AGENTS CÍVICS
Els Agents Cívics s’encarregaran de diverses tasques relacionades 
amb l’administració de l’EMD i estaran a disposició dels veïns.

NOTÍCIESNOTÍCIES

Ja està en marxa el servei dels Agents 
Cívics de l’EMD que circularan pels 
carrers de Bellaterra les 24 hores del dia 
i s’encarregaran de donar suport en tas-
ques ben diverses. Dins de les moltes 
funcions que tindran, en destaquen les 
següents:

Recolliran i gestionaran diferents inci-
dències relacionades amb els serveis 
municipals competència de l’EMD o 
d’altres administracions, com ara l’estat 
de les voreres i els carrers, l’enllumenat, 
la neteja diària, embornals, escombra-
ries...

Aquest tipus d’incidències les podran 
observar ells mateixos o bé podran acu-
dir a petició dels veïns i veïnes per com-
provar-les i avisar a l’entitat correspo-
nent perquè es puguin solucionar.

Faran la tasca d’intentar conscienciar a 
la gent de la necessitat i els beneficis de 

respectar el codi de circulació (com la 
velocitat o l’aparcament), especialment 
a les rodalies de les escoles de l’àmbit 
de Bellaterra en hores puntes, i podran 
fer propostes de sanció a la Policia Local 
si un vehicle és reincident.

S’encarregaran també de la inspecció i 
l’estat dels guals de Bellaterra, el con-
trol i supervisió dels diferents usos de la 
via pública de l’EMD com les terrasses, 
locals, talls de la via pública per a dife-
rents actes o filmacions, càrrega i descà-
rrega...

Una altra tasca, entre d’altres, serà la 
del diagnòstic i el control dels desplaça-
ments dels senglars i la fauna. Així com 
també es podran encarregar de la reco-
llida i busca d’animals de companyia 
extraviats.

Durant els propers dies, els Agents 
Cívics passaran per totes les cases de 
Bellaterra per repartir els discos horaris 
per l’aparcament de la plaça del Pi de 
manera gratuïta. Es donaran tants discs 
com cotxes hi hagi al domicili; però si 
algú en necessita més, podrà adquirir-los 
a les oficines de l’EMD pel preu de 3€.

Aquests Agents Cívics es desplaçaran en 
moto i en cotxe equipats amb una farma-

ciola per a primeres cures, i estaran a 
disposició de tots els veïns i veïnes res-
ponent al seu telèfon 24 hores per avisos 
d’emergències de qualsevol tipus.

Les pilones del Camí Antic, per exem-
ple, les podran activar o desactivar a 
distància i vetllaran pel correcte funcio-
nament del control de pas. Facilitaran 
també el pas de vehicles d’emergència 
en cas de necessitat.

Davant de qualsevol conflicte o activi-
tat perillosa o sospitosa detectada per 
ells o comunicada pels veïns, posaran en 
avís als serveis d’emergències o cossos 
policials corresponents.
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LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ESTUDIA UNA NOVA 
PACIFICACIÓ DE LA BV1414
Mentre no arriba el traspàs de titularitat per la negativa de 
l’Ajuntament, l’EMD busca més mesures de pacificació.

L’EMD de Bellaterra va demanar ja fa 
mesos el traspàs de la titularitat de la 
carretera BV1414 de l’Ajuntament de 
Cerdanyola a l’EMD. L’Ajuntament però, 
segueix amb la negativa de fer aquest 
traspàs.

Arran de l’acumulació de diverses quei-
xes demanant la pacificació de la carre-
tera, mentre no arriba aquest traspàs de 
titularitat, l’EMD s’ha reunit diverses 
vegades amb la Diputació de Barcelona 
per tal de tractar i solucionar alguns 
d’aquests temes. 

Fruit d’aquestes reunions ha estat la 
instal·lació d’un semàfor a la Llar d’en 
Pitus, que es col·locarà molt aviat.

Recordem que per aquesta via hi circu-
len cada dia 13.000 vehicles que provo-
quen tot de problemes derivats: conta-

minació, fum, soroll i velocitat perillosa 
per als vianants.

Les mesures que l’EMD demana a la 
Diputació per pacificar la carretera són, 
en primer lloc, que no puguin entrar 
camions de gran tonatge perquè a 
l’altura del carrer Josep Mª Marcet no hi 
caben a la doble corba.

Justament en aquest punt hi ha hagut 
un recent accident on un camió ploma va 
xocar contra un dels pals telefònics del 
carrer Josep Mª Marcet, fent-lo caure i 
deixant sense subministrament telefònic 
i d’internet a molts veïns de Bellaterra.

Que es faci una adaptació de les vore-
res que hi ha, i l’ampliació de les que 
falten de la corva de la Font de la Bonai-
gua.

NOTÍCIES

Que s’instal·li un altre semàfor a 
l’encreuament de l’escola La Vall, entre 
la carretera i el carrer Jeroni Martí, 
davant de la gasolinera. 

Que es faci un control de la velocitat a 
la carretera, i que es millori la seguretat 
dels passos de vianants, atenent que els 
pivots de les illetes sovint estan trencats 
pels descontrols dels vehicles. 

L’EMD, arran d’una reunió ja va fer una 
primera pacificació amb la instal·lació 
de nous passos de vianants (abans només 
hi havia el de l’estació), i també es van 
posar totes les illetes, els reductors de 
velocitat, i els aparcaments del tram de 
la carretera Avinguda Josep Mª Marcet. 

  Serveis integrals de jardineria 

- Manteniment de jardins particulars i comunitaris 
- Treballs de neteja i posta a punt per aquesta primavera 
- Retallar arbusts i tot tipus de poda 
- Tractaments de plagues i preventius 
- Servei personalitzat i tracte directe amb el client 

    DECO JARDÍ LES PLANTES, SL 
    Joan i Albert 

        albert@lesplantes.net - 607561881 
 
 

Serveis integrals de jardineria
* Manteniment de jardins particulars i comunitaris
* Treballs de neteja i posta a punt per aquesta primavera
* Retallar arbusts i tot tipus de poda
* Tractaments de plagues i preventius
* Servei personalitzat i tracte directe amb el client

DECO JARDÍ LES PLANTES, SL
Joan i Albert

albert@lesplantes.net - 607 561 881

Ara, la Diputació de Barcelona agafa el 
compromís d’estudiar i tornar a pacificar 
la carretera amb les propostes que l’EMD 
ha posat sobre la taula.
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ES CREA UNA PLATAFORMA PER REIVINDICAR UN 
METGE A BELLATERRA

PROP DE 200 VEÏNS DE BELLATERRA VAN AL 
METGE A SANT CUGAT

Ja fa tres anys que es va aprovar la resolució del Parlament,
i Bellaterra encara no disposa d’aquest servei.

El tràmit és immediat i es pot realitzar al mateix CAP de Sant 
Cugat amb el DNI i la targeta sanitària.

El Parlament de Catalunya va aprovar 
una resolució 591/XI el dia 5 d’octubre 
del 2016, indicant que el Servei Català 
de la Salut (CatSalut) enviaria un metge 
un dia a la setmana a Bellaterra per a 
poder tenir un centre mèdic a l’abast 
dels veïns i veïnes.

 L’EMD llavors, va posar a disposició del 
CatSalut un local de 50m2 totalment 
equipat per a poder ubicar aquest con-
sultori públic i que un metge un dia a la 
setmana pogués passar visita a Bellate-
rra.

Aquesta resolució, però, no s’ha arribat 
a complir mai i d’això ja fa tres anys. És 
per això que ara s’ha creat una platafor-
ma veïnal amb el suport de l’EMD, per 
reivindicar que el CatSalut enviï aquest 
metge un cop per setmana a Bellaterra. 

Aquesta plataforma està presidida per 
la Concha Antolín, professional del sec-
tor de la medicina pública des de fa 
molts anys, que demana i exigeix que es 
compleixi la resolució del Parlament que 

S’ha de tenir en compte que els 3000 
veïns i veïnes de Bellaterra depenen del 
Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
Serraperera, de Cerdanyola, situat a una 
distància d’entre 3 i 7 km de Bellaterra 
(depèn del punt de Bellaterra). 

Per arribar a aquest CAP, el servei de 
transport públic és inexistent, i també hi 
ha una manca important d’aparcament 
proper si s’hi vol arribar amb cotxe. Per 
tant, si els veïns de Bellaterra bé hi 
tenen servei, no els és gens accessible.

Aquest fet ha provocat que a hores 
d’ara més de 200 veïns de Bellaterra 

estiguin apuntats i gaudeixin del servei 
dels CAPs de Sant Cugat.

Tant el CAP de Valldoreix com el CAP 
Turó de Can Mates estan situats els dos a  
tan sols 50 i a 300 metres de les corres-
ponents estacions de FGC. Per tant, el 
canvi de servei està totalment justificat 
per la manca d’accés amb transport 
públic al CAP de Serraperera. 

El tràmit per fer un canvi de centre 
mèdic es pot realitzar al mateix CAP Turó 
de Can Mates o de Valldoreix aportant 
solament el DNI i la targeta del Servei 
Català de la Salut. 

va aprovar que es dotés de Centre Mèdic 
amb un metge un dia a la setmana a 
Bellaterra. Ja s’han començat a fer algu-
nes reivindicacions com ara la col·locació 
de pancartes.
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EL PROPER 26 DE MAIG HI HAURÀ TRES URNES 
A BELLATERRA
Coincideixen el mateix dia les Eleccions al Parlament Europeu i 
les Eleccions Municipals a l’EMD de Bellaterra.

Aquest diumenge 28 d’abril se celebren 
les Eleccions Generals espanyoles per 
decidir quin partit serà el proper a entrar 
al Govern d’Espanya i al Congrés dels 
Diputats.

Però just un mes després, el diumenge 
26 de maig, se celebraran les eleccions 
al Parlament Europeu el mateix dia que 
les eleccions municipals a Bellaterra.

Les eleccions municipals del 26 de maig 
seran les terceres eleccions de l’EMD de 
Bellaterra.

A les eleccions de l’EMD hi ha dues 
urnes, la tendència natural ens porta a 
pensar que una és la de l’Ajuntament i 
l’altra la de l’EMD, però no és així: Totes 
dues urnes decideixen el govern de 
l’EMD.

Una urna decideix exclusivament el que 
serà president o presidenta de l’EMD, i 
l’altra decideix el repartiment de les 
cadires del Govern de l’EMD. És a dir, 

que el resultat de l’urna del govern de 
l’EMD fixarà el número de vocals/regi-
dors amb dret a vot que tindrà cada par-
tit en el Ple de l’EMD. Tantmateix, 
aquesta urna també influeix en el resul-
tat electoral del municipi de Cerdanyo-
la.

Així doncs, en el cas de Bellaterra on el 
Ple té 9 cadires amb dret a vot, 8 cadires 
es decidiran pels vots a l’urna de govern 
que rebin les formacions polítiques que 
es presenten a Cerdanyola. I la cadira 
del president/a es decidirà pels vots a 
l’urna de la presidència.

Amb aquests resultats, quedarà confi-
gurat el Ple de Bellaterra, el màxim 
organisme que prendrà les decisions de 
l’EMD durant els següents quatre anys.

Si el sistema electoral de Bellaterra ja 
és una mica complex de per si, aquest 
any 2019 a més a més se li haurà de 
sumar que hi haurà una tercera urna per 
a les Eleccions Europees.

urna president/a emd urna govern/vocals emd urna eleccions europees

NOTÍCIES
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BELLATERRA TINDRÀ MÉS FREQÜÈNCIA DE PAS 
DELS FGC
S’està instal·lant una subcentral elèctrica per a poder suportar 
més freqüència, i que els trens passin cada 5 minuts.

NOTÍCIES NOTÍCIES

Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC) ha iniciat a principis del mes  
d’abril les obres per a la instal·lació 
d’una nova subcentral elèctrica a 
l’estació de Bellaterra que garantirà el 
servei davant la posada en marxa de 
nous itineraris.

S’instal·larà un transformador que 
donarà més força a la catenària i, 
d’aquesta manera, es podrà incrementar 
el pas de trens per Bellaterra. Si bé ara 
passen cada 12 minuts, podran passar 
cada 5. 

Els treballs tindran una primera fase 
que consistiran en la construcció del 
recinte que acollirà aquestes noves 
instal·lacions i està previst que tinguin 
una durada de sis mesos. Estarà soterrat, 
sota la Via Verda de Bellaterra, per tal 
d’integrar-se dins de l’entorn paisatgís-
tic i, per aquesta raó, s’habilitarà un 
desviament parcial d’aquest camí per 
mantenir-lo sempre en servei.

Després, en una segona fase, s’hauran 
de col·locar les instal·lacions elèctri-
ques necessàries, i encara està per 
determinar quina durada tindrà. Un cop 
finalitzada l’obra, el traçat de la Via 
Verda tornarà al seu recorregut original.

El nou dispositiu es col·locarà estratègi-
cament entre les subcentrals ja existents, 
a Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès.

 Aquests treballs formen part del conjunt 
d’obres necessàries per a l’entrada en fun-
cionament dels nous itineraris de la línia 
d’FGC del Vallès que es realitzaran en 
diversos punts de la geografia vallesana, i 
també han de permetre que els trens 
puguin entrar  en automàtic a l’estació de 
Plaça Catalunya de Barcelona. 

És una actuació que permetrà estalviar 
energia i millorar el servei de tota la línia 
S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.

L’EMD POSA EN MARXA LA PROPOSTA DE 
L’AJUNTAMENT D’APARCAMENT A LA PLAÇA DEL PI
L’aparcament passa a ser de limitació de 30 minuts amb disc 
horari i s’implementa com a millora de mobilitat.

El ple de l’EMD de Bellaterra va aprovar 
la proposta de l’Ajuntament de Cerdan-
yola que consisteix a implantar un límit 
horari de 30 minuts a les places 
d’estacionament a la plaça del Pi de 
Bellaterra i ara ja es posa en marxa. 

El sistema serà mitjançant un disc hora-
ri i hi haurà una limitació de 30 minuts. 
Per tant, cada conductor haurà d’utilitzar  
el disc per a fer constar l’hora d’arribada.

L’EMD, que és l’administració compe-
tent en qüestió d’aparcament, enviarà 
els discs horaris a totes les cases de 
Bellaterra, un per cada vehicle del domi-

cili, tot i que també es podràn comprar 
al mateix edifici de l’EMD. 

Com a mesura complementària, també 
s’instal·laran uns pivots per evitar que 
s’aparqui il·legalment a la vorera. I per 
garantir que es compleix la normativa 
d’estacionament, hi haurà un agent cívic 
que informarà als conductors i vetllarà 
pel bon compliment dels horaris.

 Tot i que la zona es pintarà de blau i hi 
haurà senyalització vertical, en cas de 
sobrepassar el límit horari es podrà san-
cionar i fins i tot procedir a la retirada 
dels vehicles infractors.
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PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar info: 

j.bellaterra68@gmail.com
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Per una Bellaterra amb pilones,
per una Bellaterra amb càmeres,
per una Bellaterra amb Centre Mèdic,
per una Bellaterra amb Agents Cívics,
per una Bellaterra sense carreteres,
per una Bellaterra sense abocadors...

 ... per una Bellaterra   de Sant Cugat!
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BELLATERRA REP LA VISITA PASTORAL DEL BISBE 
DE TERRASSA
Mossèn Josep Àngel Saiz va acompanyar la Parròquia de Bellaterra 
i va conèixer les realitats de la comunitat parroquial.

La Parròquia de Bellaterra ha acollit 
novament el Bisbe de Terrassa, Mons. 
Josep Àngel Saiz, en el context de la 
Visita Pastoral que ha convocat a 
l’arxiprestat de Sant Cugat i les 
parròquies que el conformen.

La Visita Pastoral és la vinguda que el 
Pastor de la Diòcesi fa a cada Parròquia 
de l’Església local que li ha estat confia-
da. La seva finalitat és acompanyar els 
membres de l’Església, dinamitzar 
l’acció pastoral i propiciar un encontre 
amb totes les realitats de la comunitat 
parroquial.

En el nostre cas, el Bisbe diocesà va 
presidir la missa de les 13:15h el proppas-
sat diumenge, 24 de març. Seguidament 
va saludar els fidels que hi varen partici-
par.

El dimarts, dia 26 de març, va saludar 
els representants de l’EMD de Bellaterra, 
va conèixer amb més profunditat l’acció 
socioeducativa de la Fundació Bellaire, i 
va trobar-se amb els diversos represen-
tants d’algunes accions pastorals més 
significatives dels darrers cinc anys, des-
prés de celebrar una missa amb concu-
rrència de fidels bellaterrencs.

NOTÍCIES

El passat novembre en Mn. Marc Aceituno 
va promoure, a la Parròquia de la Santa 
Creu, “el taller de famílies” amb dos objec-
tius: motivar la col•laboració dels fills i la 
participació del jovent a la comunitat 
bellaterrenca.

A les reunions van sorgir  diversos projec-
tes: entre ells el de les Caramelles  a Bella-
terra per a la segona Pasqua. Les Carame-
lles a Bellaterra tenen una finalitat soli-
dària d’ajuda a la labor de les Missioneres 
de la Caritat de Sabadell, de la Mare Teresa 
de Calcuta, a la llar per a mares i infants 
desemparats i donar suport al menjador 
social que atén cada dia a més de 60 perso-
nes. 

També les Caramelles a Bellaterra tenen 
la intenció de redescobrir i revitalitzar una 
tradició molt nostra; cultural, musical i 
social. La cantada de les Caramelles hem 
previst fer-la a la plaça del Pi, a l’estació, i 
pujar fins la plaça de l’Església. També vol-
dríem anar a casa dels veïns que ho dema-
nin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

Per preparar-nos bé, el passat dissabte 12 
de març, a dos quarts de sis de la tarda, es 
va fer el primer assaig a El Musical, conser-
vatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses 
mares i quatre cantaires, on el director de 
la coral i expert en caramelles va ensenyar-
nos tres boniques cançons. Agraïm a la 

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

Obra nueva
reformas integrales, 
fachadas, cubiertas, 

mantenimientos, 
pladur, pintura, 

electricidad y fontanería.

Almacén: 
 c/ Fatjo Nº 20 bajos
 08204 Sabadell (Barcelona)

Tienda: 
 c/ Antonio Maura Nº 63
 08204 Sabadell (Barcelona)

Joni Pérez

93 729 54 18  -  615 20 52 27
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CONSELLS PER SI ET TOCA ANAR A VOTAR PER 
PRIMERA VEGADA
Ja coneixes tots els detalls sobre les meses, les urnes, les 
paperetes, i els col·legis electorals?

Un total d’1.157.196 persones podran 
votar per primera vegada a les Eleccions 
Generals del 28 d’abril, segons l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE). 

Si has complert la majoria d’edat des 
de l’última convocatòria electoral, 
repassem algunes de les recomanacions 
a seguir per quan vagis per primera vega-
da a les urnes:

1. Comprova si estàs inscrit al cens 
electoral:

És imprescindible estar inscrit al Cens 
Electoral per a poder votar. Si vols con-
sultar-lo, pots acudir al web de 
l’Ajuntament de la ciutat on estiguis 
empadronat/da, trucar per telèfon, o 
visitar la plataforma que ha habilitat 
l’INE per a fer aquesta consulta. 

2. Verifica on et toca votar:

L’Oficina del Cens Electoral envia a tots 
els inscrits una targeta censal on figuren 

el col·legi electoral i la mesa on et 
tocarà votar.

3. No t’oblidis del DNI:

Per a dipositar el teu vot t’has 
d’identificar al president de la mesa 
electoral. Els vocals de la mesa i els 
interventors comprovaran la teva identi-
tat consultant la llista del cens amb 
algun document oficial que t’identifiqui. 
Aquest document pot ser el DNI, el car-
net de conduir o el passaport, sempre 
que hi surti la teva fotografia i siguin els 
documents originals, no una fotocòpia.

4. Tens dret a què el teu vot sigui 
secret:

Si així ho desitges, abans de dirigir-te a 
la teva mesa electoral, tens la possibili-
tat de passar per alguna de les cabines 
del col·legi per introduir de forma secre-
ta la papereta que escullis en el sobre de 
votació.

CONSELLS

Recorda també que has de tenir a la 
teva disposició i la de tots els votants, 
paperetes disponibles de tots els partits 
que es presenten a les eleccions. 

5. Tens dret a votar, o a no votar:

Tingues en compte la diferència entre 
el vot en blanc, el vot nul o l’abstenció.

El vot en blanc es pot exercir introduint 
el sobre buit dins de l’urna, sense cap 
papereta. És un vot que entra dins dels 
recomptes i és vàlid.

Es considera vot nul tots aquells que 
tinguin una papereta trencada, guixada, 

escrita o modificada d’alguna manera 
per part del votant. Aquests vots entren 
dins dels recomptes però no es compten 
com a vàlids.

L’abstenció és quan un ciutadà decideix 
no anar a votar. No exerceixen el seu 
dret i no hi ha cap penalització, però 
evidentment no afectaran de cap manera 
als resultats finals. 

6. Vés a votar dins de l’horari 
d’obertura dels col·legis: 

Els col·legis electorals obren de forma 
ininterrompuda des de les 9h del matí 
fins a les 20h del vespre. 
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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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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)

• 2 llimones.
• 1 litre de llet sencera.
• 6 ous i 2 rovells.
• 150 grams de sucre.
• 1 cullerada de maizena.
• 50 grams de caramel líquid.

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

RECEPTA

FLAM DE LLIMONA
Recepta de Joan Corminas extreta de receptes.cat

PREPARACIÓ:
(45 minuts)

Ratlla la pell d’una llimona i reserva.

Escalfa la llet i quan arrenqui el bull, retira del foc.

Bat els ous i els rovells juntament amb el sucre, la ratlladura reservada, el suc 
de les 2 llimones i la maizena dissolta en una mica d’aigua.

Sense deixar de remenar, afegeix de mica en mica i lentament la llet.

Cobreix la base dels motlles amb una mica de caramel líquid i agrega la prepara-
ció anterior.

Cou en el forn al bany maria a 180 graus fins que hagi quallat. Un cop els motlles, 
retirats del forn deixa refredar a temperatura ambient i després reserva a la neve-
ra fins al moment de servir.

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
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