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L’any 2020 ha començat amb força, amb 
la Borrasca Glòria arrasant bona part de 
Catalunya, inclòs el poble de Bellaterra on 
va deixar diverses incidències. Com sempre, 
però, amb la força i la unió dels veïns i amb 
l’ajuda de la Brigada de l’EMD i els Agents 
Cívics, es va poder recuperar la normalitat 
el més aviat possible. En aquest número del 
Tot Bellaterra també recordem que fa un 
any es va superar el 50% de firmes a favor 
de l’annexió amb Sant Cugat, i celebrem la 
posada en marxa del semàfor de la Llar 
d’en Pitus, entre d’altres notícies.

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243
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JA ESTÀ EN MARXA EL NOU SEMÀFOR DE LA LLAR 
D’EN PITUS A LA BV-1414

L’EMD ESTUDIA ACCIONS TEMPORALS PER REDUIR 
EL TRÀNSIT AL CAMÍ ANTIC DE SANT CUGAT

Aquesta mesura pacificadora ha estat una inversió de la Diputació 
de Barcelona i l’EMD de Bellaterra, a petició de l’EMD.

A l’espera de tornar a apujar les pilones, es planteja fer el Camí 
només d’entrada a Bellaterra per reduir un 65% del trànsit actual.

Des de l’última setmana de gener que 
ja està en marxa el semàfor de la carre-
tera BV-1414 davant de la Llar d’en 
Pitus. Aquesta mesura de pacificació del 
trànsit va ser una proposta que l’EMD de 
Bellaterra va fer a la Diputació de Barce-
lona, ja que és aquesta entitat qui en té 
la competència, i ha estat pagat entre 
l’EMD i la mateixa Diputació. 

De moment, la connexió elèctrica és 
provisional a l’espera de connectar 
l’escomesa definitiva després que 
l’Ajuntament de Cerdanyola n’autoritzés 
la connexió. 

Properament, la Diputació encarregarà 
els treballs per retirar els coixins berli-
nesos que hi ha abans del semàfor, uns 
elements que estaven col·locats de 
manera provisional fins que no es fes la 
instal·lació. 

El trànsit de vehicles pel Camí Antic de 
Sant Cugat és actualment molt elevat i 
en la seva majoria és un trànsit de pas 
per Bellaterra per connectar la C-58 i 
l’AP-7.

Aquest increment de trànsit és provo-
cat per la denúncia de l’Ajuntament de 
Cerdanyola contra les pilones del Camí 
Antic i l’obligació de baixar-les tempo-
ralment.

Arran d’unes converses recents entre 
l’Ajuntament i l’EMD de Bellaterra, s’ha 
encarregat un estudi específic del tràn-
sit al Camí Antic per analitzar-lo al detall 
dins del pla de mobilitat. Aquest estudi 
proposa una mesura temporal a l’espera 
de saber si la sentència judicial permet 
tornar a pujar les pilones.

El nou semàfor funciona sempre amb 
les llums en ambre, i per creuar cal pol-
sar el botó pel semàfor de vianants, que 
disposen de 18 segons per travessar la 
carretera. De ben segur que serà una 
bona mesura i que ajudarà a fer una 
mica més segura la carretera BV-1414 
que creua el poble de Bellaterra. 

La solució prevista és fer que l’accés 
del Camí Antic des de Sant Cugat només 
sigui d’entrada a Bellaterra. Així 
s’eliminaria el 65% del trànsit actual, el 
que suposaria uns 800 vehicles menys al 
dia. D’aquesta manera, l’actual carril de 
sortida del Camí Antic entre el carrer 
Til·ler i les pilones, es convertirà en una 
zona d’aparcament. 

Paral·lelament, amb l’objectiu de 
reduir la velocitat al llarg de tot el Camí, 
s’identificaran les cruïlles amb menys 
visibilitat i s’implantaran senyals d’STOP 
per invertir les prioritats.

Aquestes mesures s’aprovaran, si 
s’escau, en un ple de l’EMD. Després hi 
haurà un mes d’exposició pública i es 
resoldrà en les al·legacions per poder 
aprovar els canvis definitivament. 
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JA FA UN ANY DE LA RECOLLIDA DE SIGNATURES 
PER L’ANNEXIÓ DE BELLATERRA A SANT CUGAT
Després de recollir més del 60% de signatures i entregar la memòria 
justificativa, l’Ajuntament segueix negant la legalitat.

En el número 101 del Tot Bellaterra del  
febrer de 2019, anunciàvem que les sig-
natures per l’annexió de Bellaterra amb 
Sant Cugat ja superaven el 50%. 

Si fem una mica de memòria, aquestes 
signatures es van iniciar el desembre del 
2018 gràcies a la comissió veïnal “Bella-
terra és Sant Cugat” i amb el suport de 
l’EMD de Bellaterra; amb l’objectiu de 
donar veu a tots aquells veïns i veïnes de 
Bellaterra que tenen la inquietud de for-
mar part de Sant Cugat i deixar de for-
mar part de Cerdanyola. 

Hi ha diversos motius que avalaven la 
recollida (socials, econòmics, logístics, 
polítics, històrics...) com també els 
resultats d’un estudi que es va dur a ter-
me sobre els hàbits de consum de la 
població de Bellaterra amb l’objectiu de 
veure els vincles quotidians i identitaris 

de proximitat. Segons aquest estudi, un 
60% dels bellaterrencs s’identifica amb 
Sant Cugat, davant del 20% que ho fa 
amb Sabadell i el 9% que ho fa amb Cer-
danyola.

Després  d’un mes i mig de recollida, 
les signatures a favor ja havien superat 
el 50% de la població de Bellaterra i, per 
tant, ja era legal iniciar el tràmit.

Aquest tràmit no es tractava d’una 
petició, sinó de l’inici de tots els aspec-
tes legals per canviar de municipi. Per 
tant, un cop tancada la recollida amb 
més del 60% de signatures del cens de 
Bellaterra i amb tota la informació 
corresponent, la comissió veïnal va ini-
ciar els passos i va entregar les signatu-
res i la memòria justificativa a 
l’Ajuntament de Cerdanyola el passat  
mes de juny del 2019.

A principis d’agost del 2019, 
l’Ajuntament de Cerdanyola ja es va 
posicionar negativament a aquest tràmit 
al·legant que el nombre de signatures no 
era correcte degut a que faltava la par-
ticipació dels veïns de Can Fatjó. 
L’alcalde Carlos Cordón, doncs, va des-
estimar la tramitació.

Però el cert és que aquesta zona no for-
mava part del projecte d’annexió. Ho 
indicava bé a la memòria justificativa, 

que deixava clar que aquest procés 
només sol·licitava segregar la zona que 
hi ha més tocant a Bellaterra, que són 
els terrenys on es va voler fer l’abocador 
de Can Fatjó dels Aurons. Fins i tot s’hi 
va adjuntar un mapa on es podia compro-
var de quina zona s’estava parlant.

Després d’això, l’octubre del 2019, la 
comissió “Bellaterra és Sant Cugat” va 
presentar un contenciós administratiu 
contra l’Ajuntament de Cerdanyola.
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COMENCEN LES OBRES A PLAÇA CATALUNYA PER 
AUGMENTAR LA FREQÜÈNCIA DE PAS DELS FGC
Les obres tenen relació amb la instal·lació de la subestació 
elèctrica de Bellaterra i altres poblacions del Vallès.

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya) ha informat que ja s’han ini-
ciat les obres de millora de l’estació de 
Plaça Catalunya de Barcelona, en la línia 
Barcelona-Vallès.

L’estació es reconfigurarà per adaptar-
la als requeriments de seguretat propis 
de les entrades automàtiques dels trens, 
s’allargaran les vies i les andanes, i tam-
bé s’ampliarà el vestíbul. Aquesta actua-
ció és necessària i permetrà un augment 
de freqüència dels combois de 
l’anomenat Metro del Vallès, que utilit-
zen milers de persones diàriament i 
milions anualment.

L’allargament de les vies volen arribar 
a una distància de 21,90 metres des del 
punt d’estacionament dels trens fins als 
topalls, a les vies 1, 2, 3 i 4. Es tracta 
d’una mesura de seguretat necessària 
per al nou servei, ja que els trens entra-
ran de manera automàtica en aquesta 
estació del centre de Barcelona.

El vestíbul creixerà dels 470m2 actuals 
fins a 533m2, generant un espai de circu-
lació més ampli per a l’accés i sortida 
dels usuaris, i permetent recol·locar ele-
ments funcionals de l’estació. La barrera 
tarifària i les màquines de venda de 
títols de transport es desplaçaran, se 

substituiran els actuals ascensors, i 
s’instal·laran noves escales fixes i mecà-
niques.

Per aquesta ampliació del vestíbul, és 
necessari ocupar dos carrils de circulació 
del carrer Pelai, així com part de la vore-
ra entre el carrer Pelai (costat muntan-
ya) i la Plaça Catalunya. Durant la pri-
mera fase, fins al 31 de maig, també 
quedarà afectada la totalitat de la vore-
ra a la cantonada carrer Pelai i Plaça 
Catalunya. L’accés de FGC, però, es 

mantindrà. I durant la segona fase entre 
l’1 de juny i el 4 de desembre de 2020, 
s’afectarà només parcialment la vorera, 
permetent el flux de vianants.

Aquest increment de freqüència dels 
trens es produirà amb l’arribada pro-
gressiva de 15 noves unitats, fet que 
permetrà que en hora punta hi hagi trens 
a Sabadell i Terrassa cada 5 minuts (els 
de Sabadell, S2, passant per Bellaterra i 
la UAB). També augmentaran els trens al 
ramal Tibidabo.
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MÉS DE 750 INCIDÈNCIES TRAMITADES PELS 
AGENTS CÍVICS DES DE LA SEVA POSADA EN MARXA
Les incidències estan relacionades sobretot amb l’aparcament,
la neteja, el civisme i l’espai públic.

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

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.

També des de llavors, Bellaterra ha 
guanyat una mica de vida als carrers. 
Sabem que sempre ha estat una zona 
propensa a robatoris, i tot i que els 
Agents Cívics no tenen competència en 
tasques de seguretat, habiten els carrers 
durant les 24 hores del dia diàriament. 
Per tant, és inevitable que sigui un fet 
dissuasiu per a possibles delictes. Ells no 
tenen competència en tasques de segu-
retat, perquè en el cas de detectar o 

presenciar qualsevol acció sospitosa, el 
protocol és que han d’avisar els cossos 
policials corresponents.

Els veïns i veïnes de Bellaterra tenen 
sensacions positives respecte a la seva 
tasca, sobretot perquè estan sempre a la 
seva disposició. Se’ls pot avisar a qualse-
vol hora en cas de tenir qualsevol inci-
dència o observar qualsevol activitat 
sospitosa. I això és el que més es valora, 
ja que donen una sensació de seguretat i 
proximitat.

Si abans de la posada en marxa dels 
Agents Cívics hi havien uns vuit robatoris 
al mes, ara les estadístiques han baixat a 
un. Unes xifres que, si més no, són relle-
vants.
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ELS CARRERS DE BELLATERRA SOVINT ES QUEDEN 
A LES FOSQUES
Entre el mal estat de les instal·lacions i el pas de la borrasca 
Glòria, diversos carrers últimament han estat a les fosques.

Des de finals de gener, quan la Borrasca 
Glòria va fer caure una trentena d’arbres 
a Bellaterra i van caure unes pluges 
excepcionals, alguns carrers han restat a 
les fosques, ja que l’enllumenat no ha 
està operatiu. Els carrers afectats són el 
carrer Doctor Fleming, Can Domènec, 
Abat Oliva i Terranova.

Segons indiquen alguns veïns, que tam-
bé han denunciat la situació a les xarxes 
socials, han trucat diverses vegades als 
serveis de l’Ajuntament de Cerdanyola, 
que és qui en té la competència. Les 
solucions, però, triguen molt a fer-se 
efectives. Estan a l’espera que la briga-
da de Cerdanyola repari aquests carrers.

I és que l’actual govern de l’Ajuntament 
de Cerdanyola va heretar de l’anterior 

consistori una falta de personal especia-
lista en la competència de l’enllumenat, 
i fins fa relativament poc no ha fet una 
contractació per a poder resoldre 
aquests serveis que havien estat pràcti-
cament anul·lats a Bellaterra sobretot 
durant les nits i els caps de setmana.

Tot això després que l’EMD de Bellate-
rra hagi reclamat repetidament a Cer-
danyola solucions per a l’enllumenat.

Cal tenir en compte que en els últims 
pressupostos pactats i aprovats per 
l’Ajuntament, hi ha constat una partida 
important destinada a millorar 
l’enllumenat de Bellaterra, ja que entre 
els temporals i l’antiguitat de les 
instal·lacions, es troba en un estat força 
deficient i salta cada dos per tres.
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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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LA BORRASCA GLÒRIA DEIXA MOLTA INCIDÈNCIA AL 
SEU PAS PER BELLATERRA
Van caure una trentena d’arbres, i també es van haver d’intervenir 
el cablejat de telefonia i el clavegueram.

El pas de la borrasca Glòria, a finals del 
mes de gener, va afectar diversos espais 
del poble de Bellaterra.

Aquest fenomen meteorològic d’origen 
atlàntic va provocar la caiguda d’una 
vintena d’arbres i branques en espais 
públics, i al voltant d’una desena en pro-
pietats privades. De la mateixa manera 
es va veure afectat el cablejat de serveis 
de telefonia en una desena de carrers.

 Les fortes pluges també van requerir la 
intervenció en 4 punts del clavegueram 
de Bellaterra i es van retirar dues 
planxes metàl·liques que ocupaven vore-
res. Des del primer moment, la brigada 
de l’EMD de Bellaterra va anar atenent 

les incidències que els veïns i veïnes van 
fer arribar a través dels Agents Cívics o 
amb trucades a les oficines. Entre les 
incidències dels espais públics, desta-
quen les que van afectar la carretera 
BV-1414, el Camí Antic, Joaquim Rovira o 
el Torrent que connecta amb la Font de 
la Bonaigua. Les més destacades en pro-
pietats privades es van localitzar als 
carrers Dr. Fleming, Abat Oliva i 
Montseny.

Des de fa uns dies la brigada de l’EMD 
ja ha començat a retirar les restes dels 
arbres caiguts en els espais públics. Pel 
que fa a les incidències en propietats 
privades, és obligatori retirar aquestes 
restes pels mateixos veïns.

LA BRIGADA DE L’EMD VA TREBALLAR MOLT 
INTENSAMENT DURANT LA BORRASCA
Gràcies a ells, els veïns i veïnes van poder restablir la seva 
normalitat ràpidament després de la Borrasca Glòria.

Durant el greu temporal, la brigada de 
l’EMD va realitzar la seva feina de forma 
molt professional i molt intensament. 
Les seves ràpides actuacions i les més de 
24 hores de feina seguida sense parar 
van fer que els veïns i veïnes poguessin 
restablir la seva normalitat.

És per això que des del poble s’agraeix 
profundament la dedicació d’aquests 
treballadors, que han ajudat i contribuït 
a solucionar tan ràpidament aquestes 
incidències tan difícils que ha deixat la 
borrasca Glòria a Bellaterra.
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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

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

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

MCasals joies fetes a mà
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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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RESPONEM PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL 
NOU CORONAVIRUS O COVID-19
Aquest virus es va detectar el passat desembre del 2019 a la 
ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. 

Els coronavirus són una àmplia família 
de virus que normalment només afecten 
els animals. Alguns tenen la capacitat de 
transmetre’s dels animals a les persones. 
Produeixen quadres clínics que van des 
d’un refredat comú fins a malalties més 
greus.

La Generalitat de Catalunya indica que 
a Catalunya és molt poc probable con-
traure aquest virus. Tot i això, ha editat 
una infografia per a resoldre possibles 
dubtes i precaucions respecte a aquesta 
epidèmia que està tant activa a la Xina 
actualment.

Nou coronavirus 2019-nCoV Gener
2020

És un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones.
S’ha detectat per primer cop a la ciutat xinesa de Wuhan, el 2019.

Com es transmet?
Per via respiratòria a través de petites gotes que s’expulsen
en tossir o esternudar, o a través d’objectes que hi estiguin contaminats. 

Quin és el període d’incubació?
D’entre dos dies i un màxim de catorze. 

Incubació
2-14 dies

Quins són els símptomes?
Febre, dificultat per respirar, tos o malestar general. 
En casos més greus: pneumònia, insuficiència renal
i altres complicacions.

Hi ha un tractament per al 2019-nCoV?
Actualment, no n’hi ha cap, però sí molts tractaments per controlar-ne
els símptomes. 

>

>

>

>
>

Renteu-vos les mans
freqüentment

Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar, principalment
amb mocadors d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

Què podeu fer per protegir-vos?
Renteu-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó durant uns vint segons,
o amb un preparat amb alcohol.
Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze.
Eviteu compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres
objectes sense que es netegin degudament. 
Eviteu el contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat.
A Catalunya, no s’han de prendre precaucions especials amb els animals
ni amb els aliments.

Si heu tornat de la Xina, què heu de fer? Si heu tornat de la Xina, què heu de fer?

•  si us trobeu bé, no cal prendre cap mesura especial.
•  si us trobeu malament, quedeu-vos a casa i comuniqueu per telèfon
   als serveis sanitaris l’antecedent del vostre viatge o truqueu al 061. 
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INGREDIENTS (per a 4 racions)

• 3 pits de pollastre tallats a daus
• 1 ceba tendra ben picada
• 2 pastanagues
• 1 carbassó
• 2 dents d’all
• Gingebre fresc picat
• 300 ml de llet de coco
• Sal
• Pebre
• Oli d’oliva
• 
• Pel curri:
• 2 culleradetes de curri
• ½ culleradeta de cúrcuma
• Un polsim de comí, canyella i pebre 

negre

RECEPTA

POLLASTRE AL CURRI
Recepta de Jordi Garcia Miguel extreta de www.receptes.cat

PREPARACIÓ:
Macerem el pollastre amb el curri i la resta d’espècies una hora com a mínim.
Rentem les pastanagues i el carbassó.
En una paella amb una mica d’oli daurem, a foc lent, la ceba tendra, la pastanaga talla-

da a rodanxes fines, l’all laminat i el gingebre picat durant uns 15 minuts.
Passat aquest temps, incorporem els trossos de pollastre macerats a la paella, el carbas-

só a rodanxes fines, ho salpebrem i ho saltem durant uns 5 minuts a foc viu.
Hi aboquem la llet de coco i ho deixem reduir durant 5 - 10 minuts, fins que el pollastre 

estigui cuit.
Ja es pot servir. Es pot acompanyar amb arròs blanc.

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 
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