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Un nou any comença a Bellaterra. És 
temps de canvis: canvi d’any i de dècada. 
Estrenem el primer número de l’any 2020 
del Tot Bellaterra amb un especial de la 
passada Cavalcada de Reis, que va omplir 
de màgia tot el poble. Però també amb 
notícies d’actualitat com la proposta de fer 
una Biblioteca al pis de dalt de l’edifici de 
FGC, la declaració de Sant Cugat com a 
emergència climàtica, o la Zona de Baixes 
Emissions de Barcelona.

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243
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BELLATERRA PASSA UNES FESTES DE NADAL 
PLENES D’ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS
Entre les activitats i les llums de Nadal, Bellaterra ha lluït com 
mai les festes més familiars i especials de l’any.

Les llums de Nadal han il·luminat un 
any més diversos espais de Bellaterra. La 
plaça del Pi, la Parròquia de la Santa 
Creu, i l’edifici de l’EMD han lluït unes 
llums que s’han encès cada vespre durant 
totes les festes nadalenques.

La plaça del Pi ha estat presidida per 
dues grans estrelles i per diverses llums 
en els arbres. La novetat d’aquest cèn-
tric espai han estat les tres esferes que 
creuaven la BV-1414. Sobre les escales 
de la Parròquia, un estel donava la ben-
vinguda al veïnat, i en aquest tram de 
l’avinguda Joan Fàbregas, un entramat 
de llums il•luminava l’accés a la mateixa 
església. La façana de l’edifici de l’EMD 
ha mantingut la cortina de llums, i com a 
novetat d’aquest Nadal també hi havia la 
figura de l’esquirol.

L’enllumenat de Bellaterra ha sigut 
energèticament sostenible, ja que tots 

els ornaments estaven fets amb llums 
led.

Pel que fa a les activitats nadalenques, 
es va representar “Els Pastorets” al Cen-
tre Cívic del Turó de Sant Pau, i alhora, 
els infants i joves que hi van participar, 
van recaptar més de 80 joguines per la 
campanya “Cap nen sense joguina”, a 
través de la Creu Roja s’entreguen jogui-
nes als infants sense recursos. “Els Pas-
torets” d’aquest any es van dedicar al 
medi ambient i els infants i joves van fer 
present la jove lluitadora ecologista 
Greta Thumberg. 

També la Parròquia de la Santa Creu es 
va omplir per gaudir del Concert de 
Nadal organitzat per l’EMD i El Musical. 
Enguany van participar l’Orquestra de 
Grau Professional i la Coral Bellaterra; i 
al Centre Cívic del Turó de Sant Pau tam-
bé van celebrar el seu 11è Concert de 

Nadal amb la Coral del Turó de Sant Pau 
i va aplegar més de 90 persones. 

Una de les activitats més esperades ha 
estat el Pessebre Vivent, representat per 
nens i nenes de Bellaterra a l’escalinata 
de la Parròquia de la Santa Creu. Es va 
dur a terme una nova representació del 
naixement del nen Jesús que va aplegar 
unes 50 persones a l’esplanada de 
l’església. L’organització va repartir les 
lletres de diverses nadales tradicionals 
que, infants i assistents, van cantar 

coralment. Al finalitzar, va haver-hi una 
xocolatada popular per als assistents i el 
Grup Escolta de Bellaterra va aprofitar 
per recollir roba d’abric per donar-la a 
organitzacions per als més necessitats.

També es va celebrar el Quinto Infantil 
de Nadal de la Unió de Veïns al Bar del 
Club Bellaterra. L’activitat va aplegar al 
voltant de 30 infants amb les seves famí-
lies. Segons els organitzadors, tot un 
èxit. 
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L’AJUNTAMENT DENUNCIA ELS AGENTS CÍVICS 
PERÒ SENSE ARRIBAR ELS TRIBUNALS

ALGUNS VEÏNS PASSEN UNA SETMANA SENSE LÍNIA 
TELEFÒNICA PER UNA AVARIA

El contenciós probablement es retirarà, ja que l’Ajuntament de 
Cerdanyola i l’EMD de Bellaterra estan a punt de tancar un acord.

Els veïns senten que no els arriba prou informació sobre les avaries 
i que el sistema de cablejat de Bellaterra no està en condicions.

El ple de l’Ajuntament de Cerdanyola 
va aprovar al ple de desembre, l’últim 
ordinari de l’any, presentar un recurs 
contenciós administratiu contra les fun-
cions dels Agents Cívics de Bellaterra. 
Aquesta proposta va tenir els vots a favor 
del PSC, Guanyem, En Comú Podem, PP i 
Junts per Cerdanyola. En canvi, Ciuta-
dans va votar en contra, i ERC es va abs-
tenir.

Aquest recurs al·lega que, segons infor-
mes de la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra, les funcions dels Agents 
Cívics sobrepassen les competències de 
l’EMD en abordar tasques de vigilància i 
seguretat.

Tot i aquesta decisió, els governs de 
l’Ajuntament de Cerdanyola i de l’EMD 
de Bellaterra estan a punt d’arribar a un 
nou acord que donarà cobertura jurídica 
als Agents Cívics, al mateix temps que 
estarien coordinats amb la Policia Local 
de Cerdanyola. Això vol dir que el con-
tenciós, probablement, serà retirat i no 

Durant l’últim mes de desembre hi ha 
hagut una sèrie d’incidències relaciona-
des amb el subministrament elèctric, de 
telèfon i d’internet en algunes zones de 
Bellaterra i que han durat més d’una set-
mana. 

Tothom sap avui dia com n’és 
d’important l’internet a casa, i compor-
ta un maldecap important als veïns. Però 
sobretot, el que més molesta és que les 
empreses subministradores no indiquen a 
què són degudes les incidències ni quan 
està previst que s’arreglin.

Segons l’Ajuntament de Cerdanyola, 
tant ells com les subministradores estan 
buscant les causes de les avaries però de 
tota manera, és evident com cada any es 

arribarà als tribunals. El fet és que el 
contenciós no va dirigit contra el cos 
d’Agents Cívics sinó contra la forma en 
què estan regulats. 

El regidor de Relacions amb l’EMD, Víc-
tor Francos, assegura que aquest acord 
està pròxim; i que les negociacions con-
tinuen més per buscar la millor fórmula 
administrativa per plasmar-lo, que no 
pel seu contingut. 

Ramon Andreu, president de l’EMD; 
assegura que simplement falta firmar un 
acord o conveni que canviarà el marc 
amb el qual es dóna cobertura jurídica 
als Agents Cívics. 

Des de la seva posada en marxa l’abril 
del 2019, els Agents Cívics de Bellaterra 
han tramitat més de 750 incidències. Els 
casos que més incidències acumulen són 
els relacionats amb l’aparcament de 
vehicles, la neteja viària, el civisme, 
l’espai públic, els senyals de trànsit i el 
manteniment de l’arbrat.   

fan més gruixudes les motxilles de cables 
i fibra que pengen dels pals de Bellate-
rra, i és un sistema que està plenament 
desbordat. 
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ENSURT AL CLUB BELLATERRA PER UN PETIT 
INCENDI A LA TERRASSA DEL PRIMER PIS
El foc de petites dimensions va poder ser extingit pels treballadors 
però va generar una estona de confusió i tensió.

El passat dia 18 de desembre va haver-
hi un petit ensurt al Club Bellaterra pro-
vocat per un incendi a l’exterior del pri-
mer pis de l’edifici. Van ser alguns tre-
balladors que van veure que sortia fum 
de la part posterior del complex del 
Club, i van observar flames a la terrassa. 
Per sort, l’incendi era de petites dimen-
sions i va poder ser extingit pels mateixos 
treballadors.

Gràcies a la trucada al 112, es van per-
sonar dues dotacions dels Bombers de la 
Generalitat, dos de la Policia Local de 
Cerdanyola, i una dotació del Servei 
d’Emergències Mèdiques. Els Bombers es 
van encarregar de comprovar que 

l’incendi estigués extingit totalment i 
van revisar la zona. 

Les causes de l’incendi no estan clares, 
però sembla que podria ser un curtcir-
cuit que va encendre el cablejat d’un 
aparell exterior d’aire condicionat a la 
terrassa del club esportiu, sobre 
l’entrada del carrer Lluís de Ábalos, que 
va ser l’únic material danyat. 

Sembla doncs, que l’incident no té res 
a veure amb la situació actual de Club, 
que recordem que està en fallida econò-
mica que ha fet perdre als socis tot el 
seu patrimoni.

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.

C/ Josep Miquel nº24-28 
Sabadell, 08204 

Joni Pérez

93 729 54 18  -  615 20 52 27
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L’EMD DE BELLATERRA PROPOSA A FGC FER UNA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL A L’EDIFICI DE L’ESTACIÓ
Formaria part de la Xarxa de Biblioteques de Catalunya i donaria 
un servei de proximitat als bellaterrencs.

L’EMD de Bellaterra està treballant en 
un projecte que consisteix a construir 
una biblioteca municipal al pis de dalt 
de l’edifici de l’estació de Bellaterra 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 

La biblioteca formaria part de la Xarxa 
de Biblioteques de Catalunya, i l’EMD ja 
ha parlat tant amb l’Ajuntament de Cer-
danyola com amb la Diputació de Barce-
lona, així com també amb els responsa-
bles de FGC per valorar-ne la viabilitat.

Aquest projecte forma part de la inten-
ció de l’EMD de promoure i potenciar la 
centralitat de la plaça del Pi com a plaça 

peatonal central del poble de Bellaterra. 
La biblioteca quedaria integrada i fomen-
taria l’assistència de la gent, a part de 
donar més activitat a la plaça. 

Si bé és cert que la Universitat Autòno-
ma de Bellaterra disposa de diverses 
biblioteques d’àmbit universitari, en 
l’àmbit municipal la Biblioteca Central 
de Cerdanyola es troba a uns 6 kilòme-
tres de Bellaterra i per arribar-hi amb 
transport públic s’hi triga entre 35 i 45 
minuts. Està clar que els bellaterrencs i 
bellaterrenques tindrien un servei molt 
útil i de proximitat si finalment s’arriba 
a dur a terme el projecte de la Bibliote-
ca de Bellaterra.

El ple municipal aprova una moció institucional que alerta de la 
situació crítica del planeta.

En el ple de desembre de l’Ajuntament 
de Sant Cugat, es va aprovar presentar 
una moció institucional per declarar Sant 
Cugat en emergència climàtica. El text, 
que es va presentar públicament, reco-
neix l’”Estat d’emergència climàtica” 
del món i la necessitat d’una “resposta 
mundial ràpida, urgent i des de tots els 
nivells; des dels internacionals als 
locals.”

La declaració també es compromet a 
realitzar un Pla d’Acció centrat en cinc 
grans eixos: la transició energètica, el 
canvi de model de mobilitat, la transició 
alimentària, el foment del residu zero i 
la biodiversitat.

Així mateix, el ple també ha fet una 
crida a la ciutadania, entitats, institu-
cions i teixit empresarial a sumar-se a 

aquesta Declaració i fer front comú per 
actuar davant el canvi climàtic. Aquesta 
adhesió es pot fer efectiva a través del 
portal municipal de www.decidim.sant-
cugat.cat

A més a més, a partir d’aquest mes de 
gener, l’Ajuntament de Sant Cugat crearà 
la Taula d’Emergència Climàtica de Sant 
Cugat per implicar tota la ciutadania 
davant d’aquest repte. Serà un òrgan 
participatiu i que farà seguiment del Pla 
d’Acció davant l’Emergència Climàtica.

L’EMD Bellaterra també està estudiant 
presentar un text similar per aquest ple 
de gener, i properament també posarà en 
marxa un cicle de conferències per cons-
cienciar els veïns i veïnes de Bellaterra i 
aconseguir rebaixar la contaminació i 
emissions en la mesura del possible.

SANT CUGAT ES DECLARA EN EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA EN EL PLE DE DESEMBRE
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APAREIX UN RUSC DE VESPA ASIÀTICA EN UN 
ARBRE DEL CARRER DE BELLATERRA
És una espècie invasora perillosa i si algú en troba s’ha d’avisar 
ràpidament a les autoritats perquè se’n facin càrrec.

Durant l’últim mes s’ha fet visible un 
rusc de vespa asiàtica de grans dimen-
sions a Bellaterra. Es troba ubicat en un 
dels arbres de l’avinguda Josep Mª Mar-
cet, i ha sorprès diversos veïns i veïnes 
per les seves dimensions i aspecte poc 
comú a la nostra zona geogràfica.

La vespa asiàtica o vespa velutina és 
una espècie de vespa originària del sud-

est asiàtic. Des de ja fa uns anys que 
aquest insecte s’ha convertit en una 
espècie invasora molt forta al nostre 
país, és un insecte perillós per les seves 
picades, i per això és molt important que 
qualsevol persona que en vegi algun rusc 
o algun exemplar avisi immediatament a 
l’EMD de Bellaterra, l’Ajuntament de 
Cerdanyola, la Policia Local o els Agents 

Cívics perquè en puguin fer els tràmits 
corresponents.

La variant de vespa asiàtica que s’ha 
establert a Europa és fàcilment distingi-
ble pel seu tòrax i el seu abdomen de 
color negre, exceptuant el quart seg-
ment, de color groc. Les potes son en 

part de color marró i destaquen pels seus 
extrems grocs. Les ales són fosques.

Pel que fa al rusc que hi ha actualment, 
l’EMD de Bellaterra ja ha traspassat la 
informació a l’Ajuntament perquè se 
n’encarregui, ja que és aquesta institu-
ció qui en té la competència.

NOTÍCIES
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JA ESTÀ EN VIGOR LA ZONA BAIXES EMISSIONS DE 
LA CIUTAT DE BARCELONA
Aquesta regulació impedeix entrar a la ciutat alguns vehicles 
segons les seves emissions contaminants.

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) està 
en funcionament des del dia 1 de gener 
del 2020. És una mesura que marca un 
abans i un després en la normativa dels 
cotxes a Barcelona i la resta de vehicles, 
ja que comporta la prohibició als cotxes 
considerats més contaminants (sense 
etiqueta ambiental de la DGT) de circu-
lar per l’interior de la ciutat.

Es calcula que la prohibició de circular 
afecta uns 50.000 vehicles (un 20% de tot 
el parc mòbil de Barcelona), i compor-
tarà multes per als conductors que la 
incompleixin.

La ZBE afecta una àrea de 95km2, que 
inclou bona part de Barcelona i dels 
municipis propers a les rondes: Sant 
Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de 
Llobregat. En queden exclosos els barris 
de Vallvidrera, Tibidabo, les Planes i 

Zona Franca. Tampoc afecta les rondes 
de Barcelona.

Tot i començar amb l’1 de gener, 
l’Ajuntament de Barcelona està donant 
un període d’adaptació de tres mesos. 
Per tant, les multes arribaran a partir de 
l’1 d’abril del 2020. Durant aquest tri-
mestre, qui incompleixi la normativa 
rebran un avís en lloc d’una sanció.

Aquestes restriccions s’apliquen entre 
setmana. Els vehicles afectats no poden 
circular dins de la ZBE de dilluns a diven-
dres de 7 a 20h, i són aquells que no 
tenen l’etiqueta ambiental de la DGT 
com per exemple els turismes amb motor 
de gasolina matriculats abans del gener 
del 2000, els turismes amb motor dièsel 
matriculats abans de gener del 2006, les 
furgonetes matriculades abans de l’1 
d’octiubre de 1994, i les motos i ciclo-
motors matriculats abans del 2003.

Tot i així, hi ha excepcions puntuals per 
als vehicles sense etiqueta. En queden 
exempts els vehicles per a persones amb 
mobilitat reduïda o els vehicles de ser-
veis com ambulàncies, bombers i policia. 
Camions, furgonetes i autobusos de grans 
dimensions tindran un any més per adap-
tar-se a la normativa, igual que les famí-
lies amb pocs ingressos.

També, si tens un cotxe vetat i has 
d’entrar puntualment dins la ZBE, pots 
fer-ho gràcies a una autorització espe-
cial, i cada permís costarà 2€. Si es trac-
ta d’una urgència mèdica, pots sol·licitar 
l’autorització durant els tres dies 
següents. I si es tracta d’entrar assídua-
ment durant un temps concret per 
sotmetre’t a un tractament mèdic, no hi 
haurà sanció. Els vehicles estrangers 
també estan sotmesos a les restriccions, 
i cal que sol·licitin l’autorització a l’AMB 
(Àrea Metropolitana de Barcelona).

Les multes que poden arribar als vehi-
cles contaminants van des dels 100 fins 
al 1.803€, segons el tipus de vehicle i la 
gravetat de la infracció. Si hi ha reinci-
dència, la sanció es pot incrementar fins 
a un 30%.

La ZBE està controlada per la Guàrdia 
Urbana i hi ha 200 càmeres instal·lades a 
les entrades de les dues rondes de Barce-
lona i en altres punts de la ciutat. Detec-
ten la matrícula dels cotxes contami-
nants i sancionen posteriorment als 
infractors, i es considerarà reincidència 
si detecten el mateix cotxe després de 
90 minuts de la primera captació.

L’etiqueta ambiental de la DGT permet 
circular dins la ZBE i es pot comprar per 
5€ a les oficines de Correus amb el per-
mís de circulació, o a través d’un taller 
mecànic associat al Gremi de Tallers de 
Reparació d’Automòbils de Barcelona.

NOTÍCIES
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SES MAJESTATS, ELS REIS MAGS D’ORIENT, 
TORNEN A PASSAR PER BELLATERRA
Tot el poble els va rebre amb molta il·lusió a la Cavalcada de 
Bellaterra, l’esdeveniment més màgic de l’any.

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
van arribar a Bellaterra el passat dia 5 
de gener. Van arribar a la Plaça del Pi en 
tren, puntuals a les 18h de la tarda, i van 
ser rebuts per Ramon Andreu, president 
de l’EMD de Bellaterra, i Mei Barceló, 
vocal de cultura.

Bellaterra va rebre Melcior, Gaspar i 
Baltasar entremig de molta expectació i 
de les torxes del Grup Escolta Bellaterra. 
Tampoc van faltar a la cita els Trenca-
trons, alumnes de percussió de El Musi-
cal, que van fer retronar els seus tam-

bors durant força estona per acompanyar 
els Reis. 

A la Plaça del Pi, van rebre les claus de 
les cases de Bellaterra de mans del pre-
sident Ramon Andreu, i després de salu-
dar a tot el poble van anar fins a 
l’Església de la Santa Creu en els seus 
habituals cotxes d’època. Allà, van pujar 
les escales de la Parròquia encara a 
ritme de tambors, i van fer la tradicional 
ofrena al nen Jesús del pessebre abans 
d’enfilar cap al Centre Cívic.

A la Placeta de l’EMD de Bellaterra i 
davant del Centre Cívic, el Pallasso del 
Circ de la Lluna va oferir un alegre 
espectacle als infants i famílies de Bella-
terra. Finalment, van entrar dins l’edifici 
per rebre totes les cartes dels infants 
que esperaven impacients el seu moment 
de poder intercanviar algunes paraules 
amb Melcior, Gaspar i Baltasar. La jorna-
da va acabar amb una gran xocolatada 

popular i amb totes les famílies anant a 
dormir ben d’hora per tal que els Reis 
poguessin fer correctament la seva fei-
na.

Ens consta que aquest any tothom s’ha 
portat molt bé, ja que Ses Majestats, els 
Reis Mags, van acabar la seva jornada 
molt cansats, però satisfets de repartir 
tants regals.

(Continua a la pàgina següent)
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(Ve de la pàgina anterior)
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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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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
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arrecades

anells 
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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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PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar fotos, contacte i preu: j.bellaterra68@gmail.com
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INGREDIENTS (per a 4 racions)

• 8 patates farinoses bullides, 
aproximadament 150 grams

• 1 cullerada de mantega
• 1 cullerada de mostassa de gra gros
• ½ culleradeta de mantega
• 200 grams de porro, preparat, en 

trossos d’1 cm d’amplada
• 40 grams d’espinacs
• 150 grams de Gruyère, en cubs
• 1 polset de nou moscada
• Sal i pebre
• 20 grams de pa dur, ratllat
• 2 cullerades de cibulet, picat 

finament

RECEPTA

PATATES FARCIDES DE PORRO I ESPINACS
Recepta de Joan Corminas extreta de www.receptes.cat

PREPARACIÓ:
Cuina les patates amb pell, durant uns 35 a 45 minuts, en aigua salada bullint, o fins que 

estiguin al dente.
Talla el terç superior de les patates, buida les patates fins a una vora d’1 cm d’amplada.
Posa 120 grams de la massa de patata buidada en un bol, agrega la mantega i la mostas-

sa, barreja bé, i aixafa amb una forquilla.
Escalfa la mantega, afegeix el porro i ofega durant 5 minuts, agrega els espinacs, i sofre-

jeis uns insta’ns, barreja amb la barreja de patates, i refreda lleugerament.
Barreja el formatge a la massa i condimenta al gust
Estén el farcit al damunt de les patates, posa a la safata preparada, i empolvora amb pa 

ratllat.
Cou al mig del forn preescalfat a 200 graus durant 25 a 35 minuts.
Retira i decora amb el cibulet.
El sobrant de les patates es pot utilitzar posteriorment per fer una sopa.

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

GUIA COMERCIAL GUIA COMERCIAL

936 743 081 

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

www.santcugatesports.com

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
Agents Cívics de Bellaterra

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
644 573 572

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
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