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Comença un nou estiu a Bellaterra! Ja 
sense restriccions per la Covid-19, però 
amb una mirada atenta als incendis 
forestals. Sant Joan és un dels dies de més 
risc de tot l'any, i cal anar amb compte amb 
els petards. Tot i així, ja estem recuperant 
l'activitat i la cohesió veïnal. La Festa Major 
del Turó de Sant Pau n'ha sigut tot un 
exemple, i la Festa Major de Bellaterra al 
setembre apunta que serà memorable. 
Quines ganes de poder-la celebrar amb 
normalitat!

Anuncia’t al 
TOT BELLATERRA936114243

Vols rebre el

en digital?

facebook.com/tot.bellaterra

Busca'ns a
facebook i estaràs 
sempre informat
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La Revetlla de Sant Joan és una festa 
que es caracteritza per la celebració de 
diverses activitats de caràcter tradicio-
nal, d'ús de pirotècnia, i també d'oci en 
grups.

Aquest any, després de dues revetlles 
marcades per les restriccions contra la 
Covid-19, es podrà viure amb total nor-
malitat pel que fa a la situació sani-
tària; però caldrà posar especial èmfasi 
a la vigilància de l'ús de la pirotècnia.

A mitjans d'aquest mes de juny, Cata-
lunya va declarar una mobilització 
extraordinària dels Bombers a causa de 
diversos incendis simultanis i preocu-
pants en diferents localitzacions del 
país. Les altes temperatures i la manca 

BELLATERRA ESTÀ A PUNT PER VIURE UNA 
REVETLLA AMB ALERTA MÀXIMA D'INCENDIS
Ja no hi ha restriccions per Covid-19, però s'ha d'anar amb 
precaució màxima per evitar incendis a tota la zona de Bellaterra.

de ruixats fan que proliferin aquests 
incendis forestals, i que el perill se situï 
en alerta màxima a gairebé totes les 
comarques.

El Vallès Occidental no n'és una excep-
ció. Bellaterra és una zona molt natural i 
boscosa, i per això s'ha d'anar amb espe-
cial atenció. La normativa indica que no 
es poden llançar coets ni petards a 
menys de 500 metres de zones bosco-
ses. Per tant, tingueu especial cura en 
zones amb vegetació seca, i procureu 
recollir la roba estesa i els tendals, i 
tancar portes i finestres.

Pel que fa a la pirotècnia, assegureu-
vos de comprar només productes piro-
tècnics homologats i en un establiment 

autoritzat i deixeu-vos assessorar per un 
professional. No us guardeu petards a les 
butxaques i procureu llegir les instruc-
cions de cada article.

A l'hora d'encendre, no subjecteu els 
petards amb les mans ni els col·loqueu 
prop de la cara ni del cos. Tampoc llen-
ceu mai petards contra ningú, ja que és 
molt perillós.

Utilitzeu mitjans segurs per encendre 
el material pirotècnic, com per exemple 
les metxes que ja venen per a aquesta 
finalitat. Si un petard no s'encén bé, no 
el toqueu fins al cap de mitja hora i 
remulleu-lo.

El Tot Bellaterra us desitja que passeu 
una molt bona revetlla i amb molta pre-
caució!
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EN MARXA ELS PREPARATIUS PER LA FESTA 
MAJOR DE BELLATERRA

L'EMD CONVOCA ALS JOVES DE BELLATERRA A 
UN PROCÉS PARTICIPATIU PER LA FESTA MAJOR

La cita més esperada de l'any, la Festa Major, tornarà al seu 
format habitual els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre.

Tots els joves d'entre 12 i 20 anys, el proper dia 29 de juny, 
podran fer propostes per a la programació de la Festa Major.

Els propers dies 1, 2, 3 i 4 de setembre 
tornarà la Festa Major a Bellaterra amb 
el seu format habitual d'abans de la pan-
dèmia de la Covid-19.

Fa dos estius que Bellaterra no viu 
una Festa Major completa, ja que sem-
pre s'ha volgut evitar el risc de contagi i 
s'ha prioritzat la salut de la ciutadania. 
Però aquest any, sense cap restricció 
sanitària a la vista, tornarà la festa per a 
totes les edats al poble.

Tal com va acordar el Consell de Cultu-
ra l'any passat per unanimitat, el sopar 
de la Festa Major cada any anirà dedi-
cat a una entitat diferent de Bellate-
rra. L'any passat l'entitat protagonista 
va ser El Musical, i enguany serà el torn 
de NAISE (Futbol Bellaterra). Aquesta 
entitat esportiva farà un espectacle 
relacionat amb els valors de l'esport, tot 

El president de l'EMD de Bellaterra, 
Ramon Andreu, ha enviat una carta a 
totes i tots els joves d'entre 12 i 20 anys 
que viuen a Bellaterra per convidar-los a  
assistir al procés participatiu que es durà 
a terme el proper dia 29 de juny, a 
l'edifici de l'EMD, a les 18h.

Com que ja s'esta n preparant les acti-
vitats de la Festa Major de Bellaterra, 
l'EMD vol que el jovent ajudi a millorar-
la. L'objectiu de la trobada és conèixer 
i escoltar les propostes dels veïns i veï-
nes d'aquesta franja d'edat, i recollir 
les propostes per veure si es poden 
integrar dins de la programació de la 
Festa Major. 

Per tant, tots els joves tindran 
l'oportunitat de debatre i conèixer de 

celebrant els 30 anys de les Olimpíades 
de Barcelona.

També, recordeu que el Concurs de 
Cartells de la Festa Major està obert, i 
encara es poden presentar propostes fins 
al dia 27 de juny a l'edifici de l'EMD. S'hi 
pot presentar qualsevol persona a partir 
dels 12 anys, i de manera individual o 
col·lectiva, i s'ha de realitzar una 
il·lustració relacionada amb Bellaterra 
en format A3 vertical. Podeu trobar les 
bases completes a:

www.emdbellaterra.cat

Un aspecte a tenir en compte de cara a 
aquesta Festa Major és que coincidirà en 
dates amb la Festa Major de Sabadell. 
Aquest fet farà que hi hagi menys afluèn-
cia de botellots als entorns de Bellate-
rra.

primera mà com poden col·laborar en la 
programació, i en acabar, hi haurà un 
berenar per a tots els assistents a l'acte.
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ENCARA NO S'HA COMPLETAT LA MILLORA DE 
L'ENLLUMENAT DE BELLATERRA APROVADA EL 2018

NOTÍCIESNOTÍCIES

L'Ajuntament de Cerdanyola està incomplint la seva promesa de 
millorar el sistema deficient de Bellaterra.

A finals de l'any 2018, l'Ajuntament de 
Cerdanyola va projectar un pla d'actuació 
per la reparació i millora de la 
il·luminació pública a Bellaterra.

En concret, va planificar abastir 17 
quadres d'enllumenat que alimenten 
1.139 punts de llum de Bellaterra, 
exceptuant el Turó de Sant Pau, amb llu-
minàries de tipus led fer un estalvi 
energètic de gairebé un 70%. També es 
va indicar que s'instal·larien llums molt 
clares per evitar els punts d'obscuritat i 
millorar així la seguretat davant de pos-
sibles robatoris.

A més a més es va planificar la moder-
nització de la instal·lació, muntant un 
sistema de telegestió de manera que en 
el moment que algun llum s'espatllés, 
s'avisaria directament a la central per 
poder-lo substituir de forma més ràpida, 
juntament amb una alarma antirobatori.

L'import previst va ser d'uns 1,6 milions 
d'euros i estava incorporat dins del pla 
de millora de l'enllumenat públic de la 
ciutat de Cerdanyola.

Aquesta va ser una notícia molt espera-
da pels veïns i veïnes, ja que el sistema 
ja feia anys que era deficient, molt 
antic, i amb constants apagades.

No va ser fins a l'any 2021 que es va 
confirmar que es destinarien 300.000€ a 
començar aquestes renovacions, i la res-
ta per l'any 2022, però no s'ha complert 
la gran majoria de millores que estaven 
planificades després de més de 3 anys 
d'anunciar-les.

Tot i així, a Cerdanyola, sí que s'ha 
renovat la llum a pràcticament tot el 
municipi, que ara disposa de lluminàries 
led amb un gran estalvi. Bellaterra, 
però, segueix amb una instal·lació antiga 
i amb un gran cost energètic.
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EL SOTERRAMENT D'UNA LÍNIA ELÈCTRICA 
COL·LAPSA EL TRÀNSIT DEL CAMÍ ANTIC
S'ha donat pas alternatiu amb semàfors provisionals a tots els 
vehicles, però no ha estat suficient per evitar el col·lapse de la via.

Des del 30 de maig i fins al 24 de juny, 
amb motiu dels treballs de soterrament 
d'una línia elèctrica de mitja tensió pro-
jectada per Edistribución Redes Digitales 
SLU, s'ha donat pas alternatiu amb 
semàfors provisionals a tots els vehicles 
que circulaven pel Camí Antic de Sant 
Cugat, entre els números 129 i 141.

De tota manera aquestes actuacions no 
han estat suficients per evitar el 
col·lapse de tots els vehicles que passen 
diàriament per aquesta via.

Es tracta d'una actuació que la mateixa 
empresa ha demanat autorització per 
fer-ho a l'Ajuntament de Cerdanyola. Per 
a qualsevol dubte relacionat amb aques-
tes obres, podeu trucar al 657 718 471.

NOTÍCIES

Des del primer dia gaudiràs
d'energia renovable que té cura
del nostre planeta i de
la teva família.

Truca'ns i informa't, realitzarem
un estudi totalment gratuït.

En quin món
vols viure?

En
aquest?

O en
aquest?

Tu pots aconseguir
el canvi!

passa't a l'energia solar

aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de

la teva factura
d'energia elèctrica.

1

Fes una inversió intel·ligent, amb
l'estalvi energètic amortitzaràs
la instal·lació en 5 anys.

2

I si utilitzes la nostra fórmula flexible,
la quota mensual et sortirà gratis
amb l'estalvi generat.

3

hola@origensolar.cat
www.origensolar.cat

Des del primer dia gaudiràs
d'energia renovable que té cura
del nostre planeta i de
la teva família.

Truca'ns i informa't, realitzarem
un estudi totalment gratuït.

En quin món
vols viure?

En
aquest?

O en
aquest?

Tu pots aconseguir
el canvi!

passa't a l'energia solar

aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de

la teva factura
d'energia elèctrica.

1

Fes una inversió intel·ligent, amb
l'estalvi energètic amortitzaràs
la instal·lació en 5 anys.

2

I si utilitzes la nostra fórmula flexible,
la quota mensual et sortirà gratis
amb l'estalvi generat.

3

hola@origensolar.cat
www.origensolar.cat

Des del primer dia gaudiràs
d'energia renovable que té cura
del nostre planeta i de
la teva família.

Truca'ns i informa't, realitzarem
un estudi totalment gratuït.

En quin món
vols viure?

En
aquest?

O en
aquest?

Tu pots aconseguir
el canvi!

passa't a l'energia solar

aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de

la teva factura
d'energia elèctrica.

1

Fes una inversió intel·ligent, amb
l'estalvi energètic amortitzaràs
la instal·lació en 5 anys.

2

I si utilitzes la nostra fórmula flexible,
la quota mensual et sortirà gratis
amb l'estalvi generat.

3

hola@origensolar.cat
www.origensolar.cat

Des del primer dia gaudiràs
d'energia renovable que té cura
del nostre planeta i de
la teva família.

Truca'ns i informa't, realitzarem
un estudi totalment gratuït.

En quin món
vols viure?

En
aquest?

O en
aquest?

Tu pots aconseguir
el canvi!

passa't a l'energia solar

aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de

la teva factura
d'energia elèctrica.

1

Fes una inversió intel·ligent, amb
l'estalvi energètic amortitzaràs
la instal·lació en 5 anys.

2

I si utilitzes la nostra fórmula flexible,
la quota mensual et sortirà gratis
amb l'estalvi generat.

3

hola@origensolar.cat
www.origensolar.cat

Des del primer dia gaudiràs
d'energia renovable que té cura
del nostre planeta i de
la teva família.

Truca'ns i informa't, realitzarem
un estudi totalment gratuït.

En quin món
vols viure?

En
aquest?

O en
aquest?

Tu pots aconseguir
el canvi!

passa't a l'energia solar

aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de

la teva factura
d'energia elèctrica.

1

Fes una inversió intel·ligent, amb
l'estalvi energètic amortitzaràs
la instal·lació en 5 anys.

2

I si utilitzes la nostra fórmula flexible,
la quota mensual et sortirà gratis
amb l'estalvi generat.

3

hola@origensolar.cat
www.origensolar.cat

Des del primer dia gaudiràs
d'energia renovable que té cura
del nostre planeta i de
la teva família.

Truca'ns i informa't, realitzarem
un estudi totalment gratuït.

En quin món
vols viure?

En
aquest?

O en
aquest?

Tu pots aconseguir
el canvi!

passa't a l'energia solar

aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de

la teva factura
d'energia elèctrica.

1

Fes una inversió intel·ligent, amb
l'estalvi energètic amortitzaràs
la instal·lació en 5 anys.

2

I si utilitzes la nostra fórmula flexible,
la quota mensual et sortirà gratis
amb l'estalvi generat.

3

hola@origensolar.cat
www.origensolar.cat



12 13NOTÍCIESNOTÍCIES

LA GENERALITAT ESTUDIA REBAIXAR LA VELOCITAT 
DE L'AP7 A 100KM/H AL SEU PAS PEL VALLÈS
L'AP7 és una autopista constantment col·lapsada, i ja s'estan 
començant a aplicar algunes mesures restrictives de circulació.

L'AP7 és una autopista que constantment 
queda col·lapsada a l'alçada de la comarca 
del Vallès Oriental i Occidental, ho ha fet 
diverses vegades des de principi d'any per 
diverses incidències.

Vehicles avariats, accidents, tardança de 
les grues de les assegurances en recollir 
els vehicles, incendis a les mitjanes... O 
simplement el gran volum de trànsit que hi 
ha, tant particular com de mercaderies.

Amb el rerefons d'una AP7 al límit, el 
govern ha anunciat que els diumenges hi 
haurà un carril addicional entre Sant 
Celoni i Parets del Vallès, que se sumarà 
als que ja funcionen a l'AP7 sud i a la C32 
entre Llavaneres i Montgat.

Els divendres a la tarda els camions 
hauran d'anar com a màxim a 80 km/h i 
per la dreta. A més, a partir del cap de 
setmana de Sant Joan i durant tots els 
caps de setmana de juliol, els camions 
tindran prohibida la circulació el dissab-
te al matí i el diumenge a la tarda.

Segons el Gremi de Transports i Logística 
de Catalunya, la mesura no és dolenta, 
però afegir un tercer carril amb cons i 
reduir l'espai per carril segueix suposant 
un perill i un risc major de col·lapse a 
l'haver-hi un carril més.

Des del govern s'ha insistit en la incapa-
citat de tenir una alternativa de transport 
públic, reclamant al Govern Central que 

millorin els dèficits que té el servei de 
Rodalies.

El govern contractarà grues que 
s'esperaran a prop de l'autopista perquè 
complementin les de les assegurances i 
s'enduguin més ràpidament els vehicles 

accidentats. I de cara l'any vinent volen 
establir un sistema de velocitat variable. 

En paral·lel, Trànsit continua negociant 
amb el Ministeri de Transports rebaixar 
de 120 a 100km/h la limitació de veloci-
tat a l'AP7 a l'alçada del Vallès.
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Cada poble té la seva Festa Major, però 
sempre ha sigut tradicional també que a 
l'estiu se celebrin les festes de barri, 
com per exemple la del Turó de Sant Pau.

Enguany, després de la Covid-19, la 
Festa Major d'aquest barri de Bellate-
rra ha tornat amb moltes ganes i una 
gran programació d'actes.

El dijous dia 16 de juny al vespre es va 
dur a terme la sessió de cinema infantil 
al Restaurant del Centre Cívic del Turó 
de Sant Pau, amb pizzes i begudes gra-
tuïtes pels infants i joves, i servei de bar 
per a les famílies i la resta d'assistents.

El divendres 17, al mateix Restaurant 
del Centre Cívic, es va celebrar un 

HA TORNAT LA FESTA MAJOR DEL TURÓ DE SANT 
PAU AMB UNA GRAN PROGRAMACIÓ D'ACTES
Els dies 17, 18 i 19 de juny van ser uns dies molt intensos plens 
d'activitats per a totes les edats, i de gran cohesió entre veïns.

Karaoke i seguidament la lectura del 
Pregó a càrrec de Mariano Sazatornil a 
l'arbrada de la Font Negra.

Després va seguir el Karaoke juntament 
amb el sopar de food-truck d'entrepans a 
2 € i beguda gratuïta.

El dissabte 18 ja es va començar ben 
d'hora amb les competicions esportives, 
amb una matinal plena de futbol, vòlei, 
ping-pong i escacs a les diverses 
instal·lacions esportives del Turó.

Al migdia es va celebrar el dinar a 
l'arbrada de la Font Negra, amb la fideuà 
del xef Antonio; i a la nit, el moment 
àlgid de la Festa Major amb la celebració 

d'un "Asado en cruz" argentí a la plaça 
Major.

L'entrega de premis de la jornada 
esportiva i l'actuació del conjunt Zènit 
van concloure les activitats del dissabte.

El diumenge 19 també va començar ben 
d'hora amb la Milla del Turó, que va sor-
tir des del Restaurant i va donar la volta 
a tot el barri. En arribar, tots els partici-
pants van poder gaudir d'una bona xoco-
lata amb xurros i ensaïmades provinents 
directament del Horno de Santo Cristo 
de Palma de Mallorca.

Durant el matí, els més petits van poder 
gaudir i refrescar-se amb els inflables 
d'aigua instal·lats al camp de bàsquet, 
juntament amb la Festa de l'Escuma i la 
segona Festa Holi del Turó.

Seguidament, el Restaurant del Centre 
Cívic va oferir un vermut per al veïnat.

En l'última tarda de Festa Major va fer 
una gimcana per a totes les edats a 
l'arbrada de la Font Negra, i també un 
concert de blues a la terrassa del restau-
rant amb Johnny "Big Stone" & the Blues 
Workers: un trio de blues que combina 
temes de west coast, jump blues i blues 
tradicional.

A mig concert es va fer una pausa per-
què els assistents poguessin gaudir d'un 
bon entrepà de salsitxes, i per acabar el 

dia i l'intens cap de setmana, es va oferir 
rom cremat per gaudir de la traca final.

Després de 3 anys ha sigut molt espe-
cial poder recuperar la Festa Major del 
Turó de Sant Pau i poder gaudir d'un 
munt d'activitats amb una gran partici-
pació, però el més important va ser que 
els veïns i veïnes es van poder retrobar 
sense restriccions i recuperar la cohe-
sió que la Covid-19 els havia robat.

Cal destacar que enguany, el cartell de 
la Festa Major, va ser il·lustrat per la 
veïna Núria Bartomeu. També, que la 
Festa Major del Turó de Sant Pau s'ha 
realitzat gràcies al conjunt de famílies 
que col·labora amb l'Associació de 
Veïns del Turó de Sant Pau, organitza-
dora de la festa.

Si vols fer-te soci i participar de prope-
res ocasions, pots enviar un correu 
electrònic a turo.sant.pau@gmail.com. 
T'informaran de les activitats que es 
duen a terme i dels contactes que es 
mantenen amb l'Ajuntament de Cerdan-
yola i l'EMD de Bellaterra pels motius 
relacionats amb les preocupacions veï-
nals de la gent del Turó.

També pots ser voluntari de la Festa 
Major enviant un correu a la mateixa 
adreça, i t'afegiran al WhatsApp de 
voluntaris.

FESTA MAJOR DEL  
TURÓ DE SANT PAU 

 
17, 18 I 19 DE JUNY DE 2022 

VOLS FER-TE VOLUNTARI DE LA FESTA MAJOR?  

Envia un correu a turo.sant.pau@gmail.com i t’afegirem al grup de Whatsapp dels 
VOLUNTARIS. Al llarg de la Festa Major podem necessitar del teu ajut per organitzar 
algunes de les activitats i ens posarem en contacte amb el grup per si algú està dis-
ponible. 

 

Dijous, 16 de juny de 2022 

CINEMA INFANTIL  

Projecció d’una  pel·lícula - -

 

servei de bar
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S'INAUGURA L'EXPOSICIÓ D'ADRIANO VELASCO A 
L'EMD, TITULADA "FIGURA I COLOR"
Els seus quadres de línia figurativa i línia més geomètrica i 
abstracta es podran visitar fins al 3 de juliol.

Després de l'última exposició fotogràfi-
ca de Santi Llorens, el passat dia 15 de 
juny es va dur a terme la inauguració de 
la quarta exposició del cicle "Bellaterra 
d'artistes" a la Sala d'exposicions de 
l'EMD.

En aquesta edició, Adriano Velasco ens 
presenta "Figura i color", una sèrie de 
quadres de la seva línia més figurativa, 
i quadres en la línia més geomètrica i 
abstracta, ressaltant el treball del 
color.

Velasco va començar a pintar quan era 
molt jove, de forma autodidacta, i conti-
nua així fins que completa la seva carre-
ra laboral.

Arribat a aquest punt, decideix tornar a 
la seva antiga vocació artística i realitza 

els estudis d'art a Sabadell, a l'Escola 
Illa i a l'Acadèmia de Belles Arts, tenint 
com a professors a artistes com Oriol 
Vilapuig, Nati Ayala, Joaquim Montserrat 
i J. Enric Balaguer. Treballa les diferents 
tècniques de Dibuix, Oli, Aquarel·la i 
Gravat.

L'EMD OFEREIX UN NOU TALLER DE SALSA I BACHATA 
A CÀRREC DE L'UCRAÏNESA SVETLANA
La refugiada ucraïnesa imparteix el taller que es durà a terme 
durant els mesos de juny i juliol, al preu de 35 € mensuals.

La salsa i la bachata són actualment 
els dos balls llatins més populars de tot 
el món. Els dos estan en constant evolu-
ció i, com tota forma d'expressió artísti-
ca, estan molt influenciats pel lloc del 
món on es balla, la seva cultura, i la per-
sonalitat dels ballarins i ballarines.

La salsa d'entrada és més alegre, mogu-
da, rítmica i divertida; potser per això 
crida molt l'atenció en veure com es 
balla. La bachata, en canvi, és més 
romàntica, lenta i sensual.

Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com

613 02 03 04Particular 

compra o

lloga casa a 

Bellaterra

Dins de la variada oferta de cursos de 
l'EMD, ara a Bellaterra es pot gaudir d'un 
nou taller de ball de salsa i bachata a 
càrrec d'Svetlana, una refugiada ucraï-
nesa.

El taller es durà a terme els dimecres i 
dijous dels mesos de juny i juliol, en 
horari de 18 h a 19 h de la tarda.

El preu és de 35 € mensuals, o 30 € en 
el cas de jubilats o jubilades, i les ins-
cripcions es poden fer a través del correu 
electrònic cultura@emdbellaterra.cat

NOTÍCIESNOTÍCIES
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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

10 RECOMANACIONS PERQUÈ ELS GOSSOS NO 
PATEIXIN AMB EL SOROLL DELS PETARDS
La fòbia als sorolls forts dels gossos és un problema força 
freqüent, que es magnifica en nits com la de Sant Joan.

La nit de Sant Joan és nit de gresca, de 
revetlla i de petards. Una tradició molt 
sorollosa que, en molts casos, pot gene-
rar un gran patiment en els gossos. La 
fòbia als sorolls forts dels gossos és un 
problema força freqüent. Posar-hi solu-
ció és complex, però els veterinaris 
marquen unes pautes a seguir per mini-
mitzar el patiment dels animals en 
aquestes situacions.

Algunes recomanacions:

- Consultar al veterinari, com a mínim, 
una setmana abans. Hi ha gossos que 
necessiten tractament previ, per no arri-
bar a la revetlla amb una sobreexcitació.

- Tractar el gos amb ansiolítics natu-
rals, i si és necessari, amb fàrmacs tam-
bé ansiolítics el mateix dia de la revet-
lla. Sempre sota prescripció del veteri-
nari.

- És molt important el maneig. No se li 
ha de fer cas al gos, ignorant el seu 
comportament quan està nerviós, o quan 
es vol amagar.

- No premiar el gos. Si intentem cal-
mar-lo, el que estem fent és potenciar el 
seu comportament.

- Cal premiar-lo quan el gos ja està 
tranquil. Així veurà que aquell és el com-
portament natural que esperem d'ell.

- A casa, hem de preparar-li un cau. 
S'ha de fer uns dies abans, perquè tingui 

temps d'habituar-se. Pot ser un transpor-
tí, una capsa de cartó, o potser sota el 
llit, si ell ha escollit aquest espai. Cobrir 
el cau amb una manta per minimitzar el 
soroll.

- Tancar finestres i persianes. Així 
aïllem el soroll exterior.

- Posar música clàssica ajuda a contro-
lar l'ansietat del gos.

- És important que no tinguin mai la 
porta tancada, per poder fugir si en 
algun moment vol fer-ho. No tancar el 
gos en una habitació.

- La figura del propietari és bàsica. 
Per a ells és la base segura. Si el propie-
tari està tranquil, i se l'ajuda a amagar-
se, se sentirà més tranquil.

Informació extreta de
www.catalunyamagrada.cat

CONSELLS
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6 COSES QUE PROBABLEMENT NO SABIES DE LA 
COCA DE SANT JOAN
De pinyons, de fruita confitada, amb crema o amb cabell 
d'àngel... Alguna vegada t'has preguntat d'on venen?

Sant Joan és una festa que no s'entén 
sense les les fogueres o les revetlles, 
però per suposat, tampoc s'entén sense 
la tradicional coca de Sant Joan.

A continuació us expliquem alunes de 
les curositats d'un dels dolços més típics 
d'aquests dies:

1. L'etimologia
El primer que s'ha d'explicar per evitar 

la broma fàcil és d'on prové el seu nom. 
Aquesta coca ve del terme "kok", una 
paraula holandesa que significa pastís. 
De fet, d'aquí també en deriven la parau-
la anglesa cake i l'alemanya kuchen. En 

definitiva, que la coca de Sant Joan és 
simplement el pastís de Sant Joan. 

2. Dates
Encara que costi datar-les, les primeres 

coques de les que es té coneixement es 
van elaborar sobre el 1860, i cap al 1900 
ja no es podia concebre el Sant Joan sen-
se elles. 

3. Com eren abans
La seva forma tradicional era rodona i  

amb un forat al mig. Es feien d'aquesta 
manera per representar el sol en el dia 
més llarg de l'any.

CURIOSITATS CURIOSITATS

4. I com són ara
Ara la cosa ha canviat, i la seva forma 

actual (més o menys el doble de llarg 
que d'ample) té relació amb la duració el 
dia i la nit de Sant Joan.

5. El negoci
Es calcula que cada Sant Joan es poden 

arribar a vendre fins a 1,6 milions de 
coques. Més o menys una coca per cada 4 
catalans.

6. L'exclusivitat
A Espanya existeixen altres variants, 

com la coca de Sant Joan d'Alacant (feta 
amb verdures i tonyina), o la coca bam-
ba, dolç en forma d'espiral propi de 
Menorca, i també conegut com a ensai-
mada menorquina.

Informació extreta de
www.curiositats.cat
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COCA DE SANT JOAN
Recepta de Pep Nogué extreta de www.cuina.cat

PREPARACIÓ:
- Poseu la farina, el sucre i la sal al robot. Incorporeu-hi la llet amb el llevat prèviament 

dissolt, a temperatura ambient.
- Treballeu la massa amb el ganxo, i afegiu-hi els ous d'un en un.
- Continueu treballant la massa, afegiu-hi totes les aromes juntes (aigua de tarongina, 

anís, pell de llimona i de taronja i canyella) i pasteu-ho uns minuts. Finalment, incorpo-
reu-hi la mantega pomada, a trossos.

- Continueu-ho treballant a velocitat alta, fins que la massa es desenganxi del bol i es 
vegi llisa i homogènia.

- Feu la primera fermentació de la massa tapada amb film a temperatura ambient, fins 
que dobli el seu volum.

- Dividiu la massa en dues parts. Olieu lleugerament la superfície de treball i estireu la 
massa amb un corró en forma de rectangle. Deixeu-ho reposar uns minuts si tingués molt 
nervi.

- En una part, col·loqueu la fruita confitada, pinteu-la amb ou (barrejat amb aigua) i 
cobriu-la amb sucre i pinyons abundants. L’altra part decoreu-la amb rombes de crema 
pastissera (mànega i punter arrissat), i també pinteu-la amb ou (barrejat amb aigua).

- Feu la segona fermentació a 28 ºC, 1 h 30 min, fins que torni a doblar el seu volum.
- Coeu-ho al forn a 175 ºC 12-15 min.

INGREDIENTS (4 racions) 

• 500 g de farina de força 
• 70 g de sucre 
• 3 g de sal 
• 20 g de llevat de forner
• 140 g de llet 
• 100 g d’ou sencer (2 unitats) 
• ratlladura de llimona  
• ratlladura de taronja  
• 25 g de licor d’anís  
• 25 g d’aigua de tarongina 
• 1 g de canyella en pols 
• 75 g de mantega  
• 10 cireres confitades 
• 6 rodanxes de taronja confitada 
• 150 g de meló confitat 
• crema pastissera 
• pinyons 
• sucre

Enviar fotos, contacte
i preu al correu:
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

Particular 
compra
o lloga
casa a
Bellaterra



26 27GUIA COMERCIAL GUIA COMERCIAL

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?

936 743 081 

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

www.santcugatesports.com

j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04Particular 

compra o
lloga casa a 
BellaterraServicios de traslados 

con coches Mercedes 
al Aeropuerto, Puertos, 

Estación Ferrocarril.

Tlf. +34 639 721 111

Fact. Empresas

TAXIS EN
EL VALLÈS

Carrer Josefina Mascareñas, 3
08173, Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 590 04 78
info@matalasseriamonestir.com
www.matalasseriamonestir.com
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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 Salut Mental
Creu Roja
Programa d'Atenció a la Dona
Ass. E. contra el Càncer
Hospital Parc Taulí 
Hospital General de Catalunya
Residència Geriàtrica CIM Bellaterra

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

Taxis del Vallès

ESCOLES
Escola Ramon Fuster
E. E. Bellaire
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
IES Pere Calders
Escola Waldorf-Steiner  "El Til.ler"

MÚSICA
El Musical 

ESPORTS
El Club
Saf

112
061

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

010 / 93 580 88 88
93 580 88 88 ext 870
94 580 88 88 ext 164

93 591 41 22
93 591 41 33
93 581 10 00

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

639 721 111

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.Línia S2-S6
Consulta tots els horaris a la pàgina web www.fgc.cat o trucant al telèfon 012

BUS - Línia 648 - Bellaterra / UAB / Montcada
Duració trajecte: 6 min a UAB - 20 min a Cerdanyola - 35 min a Ripollet - 55 min a Montcada 

De dilluns a divendres de 06:00 a 21:00 cada hora

PARADES A: Bellaterra (Pl. Pi, La Vall, Turó de St Pau), UAB (Ctra. de la Uab - Educació, UAB 
Ciències), Cerdanyola del Vallès (C.Serra dels Galliners / C.Josep Tarradellas, C.Serra dels Galliners / 
C.Castella, Av.Roma / Av.Espanya, Can Pallarès, Ctra. de Barcelona / C.Sta Rosa, Ctra. de Barcelona / 
Av.Catalunya, C.Tarragona - CAP), Ripollet (C.Balmes / C.Molí Ginestar, C.Molí Rata / C.Magallanes 
- Parc Moreres, Av.Maria Torras / C.Puigmal, C.Garcia Lorca / Pl.Palau Ausit, C.St Andreu / C.Pau 
Casals, C.Sarrià de Ter / C.X Rastro Reto), Montcada i Reixac (Pg.St Jordi / Pau Casals, Rbla.Països 
Catalans, Pl.Lluís Companys, C.Bifurcació / C.Molí).

BUS - Urbà 2 - Bellaterra
SORTIDES BELLATERRA - AJUNTAMENT:    9:30 - 11:30 - 17:10

SORTIDES AJUNTAMENT - BELLATERRA:    10:00 - 12:00 - 17:30

PARADES A: Ctra. Bellaterra Can Edo, Pl.Greco, Pl. Pi, Pl.Maragall, Ctra.UAB / Turó de St Pau, 
Serragalliners / Castella, St.Casimir / Mercat Serraparera, St.Casimir / IES Banús.

PARADES A: Altimira / St.Iscle (Ajuntament), Francoli Pío Baroja, St.Casimir / Mercat Serraparera, 
Serragalliners / Castella, Ctra.UAB / Turó de St.Pau, Pin i Soler, Pl.Mare de Déu de Montserrat, Pl.
Maragall, Camí Antic de St.Cugat / Mestre Nicolau, Camí Antic de St.Cugat / Terranova, Pl.Greco.

 s  Dos cotxes reservats exclusivament 
per a escolars. Circula només en 
períodes lectius.

 +  Reservat exclusivament per  
a escolars. Circula només en 
períodes lectius. 

F   ENLLAÇOS AMB EL FUNICULAR 
DE VALLVIDRERA. Servei cada 6 
minuts. Primera sortida. a les 
4.46 h. Última sortida. vigílies de 
feiners a les 0.20 h; divendres i 
vigílies de festius a les 2.30 h.

9  SANT JOAN t POLÍGON CAN 
SANT JOAN. Consulteu horaris a 
la mateixa estació o al telèfon 
d’informació 012. 

Consulteu la pàgina web www.fgc.cat 
per als horaris dels dies de Nadal, 
Setmana Santa i estiu, els dies feiners 
del mes d’agost i les festes locals de 
Barcelona.

s  Dos coches reservados exclusi-
vamente para escolares. Circula 
sólo en períodos lectivos.

 +  Reservado exclusivamente para 
escolares. Circula sólo en 
períodos lectivos.

F  ENLACES CON EL FUNICULAR 
DE VALLVIDRERA. Servicio cada 
6 minutos. Primera salida. a las 
4.46 h. Última salida. vísperas de 
laborables a las 0.20 h; viernes y 
vísperas de festivos a las 2.30 h.

9  SANT JOAN t POLÍGONO CAN 
SANT JOAN. Consulte horarios en 
la misma estación o en el teléfono 
de información 012.  

Consulte la página web www.fgc.cat 
para los horarios de los días de Navidad, 
Semana Santa y verano, los días labora-
bles del mes de agosto y las fiestas lo-
cales de Barcelona.

s  Two carriages reserved exclusively 
for students. Runs only during 
term time.

 +  Reserved exclusively for students. 
Runs only during term time.

 F  C O N N E C T I O N S  W I T H  T H E  
VALLVIDRERA FUNICULAR. Trains 
every 6 minutes. First departure. at 
4.46 a.m. Last departure. on days 
before weekdays at 0.20 a.m., 
Fridays and days before public 
holidays at 2.30 a.m.

9  SANT JOAN t CAN SANT JOAN 
INDUSTRIAL ESTATE. See timetable 
at the station or call 012 for 
information. 

Consult www.fgc.cat for operating times on 
Christmas days, Easter and summer 
holidays, and local holidays in Barcelona.  

 Enllaç amb metro
  Enllaç amb RENFE, rodalies
 P Estació amb aparcament
 T Estació amb parada de taxi
 B Autobús urbà
 F Funicular

 Enlace con metro
  Enlace con RENFE, cercanías
 P Estación con aparcamiento
 T Estación con parada de taxi
 B Autobús urbano
 F Funicular

 Metro link
  RENFE link with local lines
 P Station with car park
 T Station with taxi rank
 B Local bus
 F Funicular

Sabadell D Barcelona-Pl. Catalunya         Feiners / Laborables / Weekdays
Circulen de dilluns a divendres feiners, excepte mes d’agost i festes locals de Barcelona
Circulan de lunes a viernes laborables, excepto mes de agosto y fiestas locales de Barcelona
Run weekdays from Monday to Friday, except in August and on local holidays in Barcelona

De 5.01 h a 9.43 h / From 5.01 a.m. to 9.43 a.m.
g  5.01  5.03  5.05 5.07 5.09 5.11 5.16 5.18 5.21 5.23 5.26 5.28 5.30 5.34 5.36 5.38 5.42 5.45 5.47 5.49 5.52
g  5.30  5.32  5.34 5.36 5.38 5.40 5.45 5.47 5.50 5.52 5.55 5.57 5.59 6.03 6.05 6.07 6.11 6.14 6.16 6.18 6.21
g  5.56  5.58  6.00 6.02 6.04 6.06 6.11 6.13 6.16 6.18 6.21 6.23 6.25 6.29 6.31 6.33 6.37 6.40 6.42 6.44 6.47
g  6.08  6.10  6.12 6.14 6.16 6.18 6.23 6.25 6.28 6.30 6.33 6.35 6.37 6.41 6.43 6.45 6.49 6.52 6.54 6.56 6.59
g  6.29  6.31  6.33 6.35 6.37 6.39 6.44 6.46 6.49 6.51 6.54 6.56 6.58 7.02 7.04 7.06 7.10 7.13 7.16 7.18 7.21
g  6.44  6.46  6.48 6.50 6.52 6.54 6.59 7.01 7.04 7.06 7.09 7.11 7.13 7.17 7.19 7.21 7.25 7.28 7.30 7.32 7.35
g  6.56  6.58  7.00 7.02 7.04 7.06 7.11 7.13 7.16 7.18 7.21 7.23 7.25 7.29 7.31 7.33 7.37 7.40 7.42 7.44 7.47
g  7.09  7.11  7.13 7.15 7.17 7.19 7.24 7.26 7.29 7.31 7.34 7.36 7.38 7.42 7.44 7.46 7.50 7.53 7.56 7.58 8.00
g  7.24  7.26  7.28 7.30 7.32 7.34 7.39 7.41 7.44 7.46 7.49 7.51 7.53 7.57 7.59 8.01 8.05 8.08 8.10 8.12 8.15
g  7.34  7.36  7.38 7.40 7.42 7.44 7.49 7.51 7.54 7.56 7.59 8.01 8.03 8.07 8.09 8.11 8.15 8.18 8.20 8.22 8.25

7.54 7.56 7.59 8.01 8.04 8.06 8.09 8.19 8.21 8.22 8.24 8.25 8.26 8.28 8.31
g  7.46  7.48  7.50 7.52 7.54 7.56 8.01 8.03 8.06 8.08 8.11 8.13 8.15 8.19 8.21 8.23 8.27 8.30 8.32 8.34 8.37

8.04 8.06 8.09 8.11 8.14 8.16 8.19 8.29 8.31 8.32 8.34 8.35 8.36 8.38 8.41
g  7.57  7.59  8.01 8.03 8.05 8.07 8.12 8.14 8.17 8.19 8.22 8.24 8.26 8.30 8.32 8.34 8.38 8.41 8.43 8.45 8.48
g  8.05  8.07  8.09 8.11 8.13 8.15 8.20 8.22 8.25 8.27 8.30 8.32 8.34 8.38 8.40 8.42 8.46 8.49 8.51 8.53 8.56

8.23 8.25 8.28 8.30 8.33 8.35 8.38 8.48 8.50 8.51 8.53 8.54 8.55 8.57 9.00
g  8.13  8.15  8.17 8.19 8.21 8.23 8.28 8.30 8.33 8.35 8.38 8.40 8.42 8.46 8.48 8.50 8.54 8.57 8.59 9.01 9.04

8.31 8.33 8.36 8.38 8.41 8.43 8.46 8.56 8.58 8.59 9.01 9.02 9.03 9.05 9.08
g  8.24  8.26  8.28 8.30 8.32 8.34 8.39 8.41 8.44 8.46 8.49 8.51 8.53 8.57 8.59 9.01 9.05 9.08 9.10 9.12 9.15
g  8.36  8.38  8.40 8.42 8.44 8.46 8.51 8.53 8.56 8.58 9.01 9.03 9.05 9.09 9.11 9.13 9.17 9.20 9.22 9.24 9.27

8.56 8.58 9.01 9.03 9.06 9.08 9.11 9.21 9.23 9.24 9.26 9.27 9.28 9.30 9.33
g  8.47  8.49  8.51 8.53 8.55 8.57 9.02 9.04 9.07 9.09 9.12 9.14 9.16 9.20 9.22 9.24 9.28 9.31 9.33 9.35 9.38

9.07 9.09 9.12 9.14 9.17 9.19 9.22 9.32 9.34 9.35 9.37 9.38 9.39 9.41 9.44
g  8.57  8.59  9.01 9.03 9.05 9.07 9.12 9.14 9.17 9.19 9.22 9.24 9.26 9.30 9.32 9.34 9.38 9.41 9.43 9.45 9.48

9.19 9.21 9.24 9.26 9.29 9.31 9.34 9.44 9.46 9.47 9.49 9.50 9.51 9.53 9.56
g  9.09  9.11  9.13 9.15 9.17 9.19 9.24 9.26 9.29 9.31 9.34 9.36 9.38 9.42 9.44 9.46 9.50 9.53 9.55 9.57 10.00
g  9.20  9.22  9.24 9.26 9.28 9.30 9.35 9.37 9.40 9.42 9.45 9.47 9.49 9.53 9.55 9.57 10.01 10.04 10.06 10.08 10.11
g  9.32  9.34  9.36 9.38 9.40 9.42 9.47 9.49 9.52 9.54 9.57 9.59 10.01 10.05 10.07 10.09 10.13 10.16 10.18 10.20 10.23
g  9.43  9.45  9.47 9.49 9.51 9.53 9.58 10.00 10.03 10.05 10.08 10.10 10.12 10.16 10.18 10.20 10.24 10.27 10.29 10.31 10.34

De 9.55 h a 12.10 h, cada hora als minuts / De 9.55 h a 12.10 h, cada hora a los minutos / From 9.55 a.m. to 12.10 p.m., every hour at the minutes show
g .55 .57 .59 .01 .03 .05 .10 .12 .15 .17 .20 .22 .24 .27 .29 .31 .35 .38 .40 .42 .45
g .10 .12 .14 .16 .18 .20 .25 .27 .30 .32 .35 .37 .39 .42 .44 .46 .50 .53 .55 .57 .00
g .25 .27 .29 .31 .33 .35 .40 .42 .45 .47 .50 .52 .54 .57 .59 .01 .05 .08 .10 .12 .15
g .40 .42 .44 .46 .48 .50 .55 .57 .00 .02 .05 .07 .09 .12 .14 .16 .20 .23 .25 .27 .30

De 12.24 h a 16.40 h / From 12.24 p.m. to 4.40 p.m.
g 12.24 12.26 12.28 12.30 12.32 12.34 12.39 12.41 12.44 12.46 12.49 12.51 12.53 12.56 12.58 13.00 13.04 13.07 13.09 13.11 13.14
g 12.40 12.42 12.44 12.46 12.48 12.50 12.55 12.57 13.00 13.02 13.05 13.07 13.09 13.12 13.14 13.16 13.20 13.23 13.25 13.27 13.30
g 12.52 12.54 12.56 12.58 13.00 13.02 13.07 13.09 13.12 13.14 13.17 13.19 13.21 13.24 13.26 13.28 13.32 13.35 13.37 13.39 13.42
g 13.04 13.06 13.08 13.10 13.12 13.14 13.19 13.21 13.24 13.26 13.29 13.31 13.33 13.36 13.38 13.40 13.44 13.47 13.49 13.51 13.54

13.21 13.23 13.26 13.28 13.31 13.33 13.36 13.46 13.48 13.49 13.51 13.52 13.53 13.55 13.58
g 13.16 13.18 13.20 13.22 13.24 13.26 13.31 13.33 13.36 13.38 13.41 13.43 13.45 13.48 13.50 13.52 13.56 13.59 14.01 14.03 14.06
g 13.28 13.30 13.32 13.34 13.36 13.38 13.43 13.45 13.48 13.50 13.53 13.55 13.57 14.00 14.02 14.04 14.08 14.11 14.13 14.15 14.18
g 13.40 13.42 13.44 13.46 13.48 13.50 13.55 13.57 14.00 14.02 14.05 14.07 14.09 14.12 14.14 14.16 14.20 14.23 14.25 14.27 14.30

14.03 14.05 14.08 14.10 14.13 14.15 14.18 14.28 14.30 14.31 14.33 14.34 14.35 14.37 14.40
g 13.52 13.54 13.56 13.58 14.00 14.02 14.07 14.09 14.12 14.14 14.17 14.19 14.21 14.24 14.26 14.28 14.32 14.35 14.37 14.39 14.42
g 14.04 14.06 14.08 14.10 14.12 14.14 14.19 14.21 14.24 14.26 14.29 14.31 14.33 14.36 14.38 14.40 14.44 14.47 14.49 14.51 14.54
g 14.16 14.18 14.20 14.22 14.24 14.26 14.31 14.33 14.36 14.38 14.41 14.43 14.45 14.48 14.50 14.52 14.56 14.59 15.01 15.03 15.06
g 14.28 14.30 14.32 14.34 14.36 14.38 14.43 14.45 14.48 14.50 14.53 14.55 14.57 15.00 15.02 15.04 15.08 15.11 15.13 15.15 15.18

14.45 14.47 14.50 14.52 14.55 14.57 15.00 15.10 15.12 15.13 15.15 15.16 15.17 15.19 15.22
g 14.40 14.42 14.44 14.46 14.48 14.50 14.55 14.57 15.00 15.02 15.05 15.07 15.09 15.12 15.14 15.16 15.20 15.23 15.25 15.27 15.30
g 14.52 14.54 14.56 14.58 15.00 15.02 15.07 15.09 15.12 15.14 15.17 15.19 15.21 15.24 15.26 15.28 15.32 15.35 15.37 15.39 15.42
g 15.04 15.06 15.08 15.10 15.12 15.14 15.19 15.21 15.24 15.26 15.29 15.31 15.33 15.36 15.38 15.40 15.44 15.47 15.49 15.51 15.54
g 15.16 15.18 15.20 15.22 15.24 15.26 15.31 15.33 15.36 15.38 15.41 15.43 15.45 15.48 15.50 15.52 15.56 15.59 16.01 16.03 16.06
g 15.28 15.30 15.32 15.34 15.36 15.38 15.43 15.45 15.48 15.50 15.53 15.55 15.57 16.00 16.02 16.04 16.08 16.11 16.13 16.15 16.18
g 15.40 15.42 15.44 15.46 15.48 15.50 15.55 15.57 16.00 16.02 16.05 16.07 16.09 16.12 16.14 16.16 16.20 16.23 16.25 16.27 16.30
g 15.52 15.54 15.56 15.58 16.00 16.02 16.07 16.09 16.12 16.14 16.17 16.19 16.21 16.24 16.26 16.28 16.32 16.35 16.37 16.39 16.42
g 16.04 16.06 16.08 16.10 16.12 16.14 16.19 16.21 16.24 16.26 16.29 16.31 16.33 16.36 16.38 16.40 16.44 16.47 16.49 16.51 16.54
g 16.16 16.18 16.20 16.22 16.24 16.26 16.31 16.33 16.36 16.38 16.41 16.43 16.45 16.48 16.50 16.52 16.56 16.59 17.01 17.03 17.06
+ 16.44 16.46 16.49 16.51 16.53 16.56 16.58 17.00 17.04 17.06 17.07 17.08 17.10 17.11 17.13 17.16

g 16.28 16.30 16.32 16.34 16.36 16.38 16.43 16.45 16.48 16.50 16.53 16.55 16.57 17.00 17.02 17.04 17.08 17.11 17.13 17.15 17.18
g 16.40 16.42 16.44 16.46 16.48 16.50 16.55 16.57 17.00 17.02 17.05 17.07 17.09 17.12 17.14 17.16 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.27 17.30

De 16.52 h a 19.15 h, cada hora als minuts / De 16.52 h a 19.15 h, cada hora a los minutos / From 4.52 p.m. to 7.15 p.m., every hour at the minutes show
.03 .05 .08 .10 .13 .15 .18 .28 .30 .31 .33 .34 .35 .37 .40

g .52 .54 .56 .58 .00 .02 .07 .09 .12 .14 .17 .19 .21 .24 .26 .28 .32 .35 .37 .39 .42
.15 .17 .20 .22 .25 .27 .30 .40 .42 .43 .45 .46 .47 .49 .52

g .04 .06 .08 .10 .12 .14 .19 .21 .24 .26 .29 .31 .33 .36 .38 .40 .44 .47 .49 .51 .54
.27 .29 .32 .34 .37 .39 .42 .52 .54 .55 .57 .58 .59 .01 .04

g .16 .18 .20 .22 .24 .26 .31 .33 .36 .38 .41 .43 .45 .48 .50 .52 .56 .59 .01 .03 .06
.39 .41 .44 .46 .49 .51 .54 .04 .06 .07 .09 .10 .11 .13 .16

g .28 .30 .32 .34 .36 .38 .43 .45 .48 .50 .53 .55 .57 .00 .02 .04 .08 .11 .13 .15 .18
.51 .53 .56 .58 .01 .03 .06 .16 .18 .19 .21 .22 .23 .25 .28

g .40 .42 .44 .46 .48 .50 .55 .57 .00 .02 .05 .07 .09 .12 .14 .16 .20 .23 .25 .27 .30

De 19.16 h a 19.33 h / From 7.16 p.m. to 7.33 p.m.
g 19.16 19.18 19.20 19.22 19.24 19.26 19.31 19.33 19.36 19.38 19.41 19.43 19.45 19.48 19.50 19.52 19.56 19.59 20.01 20.03 20.06

19.33 19.35 19.38 19.40 19.43 19.45 19.48 19.58 20.00 20.01 20.03 20.04 20.05 20.07 20.10

De 19.28 h a 21.16 h, cada hora als minuts / De 19.28 h a 21.16 h, cada hora a los minutos / From 7.28 p.m. to 9.16 p.m., every hour at the minutes show
g .28 .30 .32 .34 .36 .38 .43 .45 .48 .50 .53 .55 .57 .00 .02 .04 .08 .11 .13 .15 .18
g .40 .42 .44 .46 .48 .50 .55 .57 .00 .02 .05 .07 .09 .12 .14 .16 .20 .23 .25 .27 .30
g .52 .54 .56 .58 .00 .02 .07 .09 .12 .14 .17 .19 .21 .24 .26 .28 .32 .35 .37 .39 .42
g .04 .06 .08 .10 .12 .14 .19 .21 .24 .26 .29 .31 .33 .36 .38 .40 .44 .47 .49 .51 .54
g .16 .18 .20 .22 .24 .26 .31 .33 .36 .38 .41 .43 .45 .48 .50 .52 .56 .59 .01 .03 .06

De 21.40 h a 23.09 h / From 9.40 p.m. to 11.09 p.m.
g 21.40 21.42 21.44 21.46 21.48 21.50 21.55 21.57 22.00 22.02 22.05 22.07 22.09 22.12 22.14 22.16 22.20 22.23 22.25 22.27 22.30
g 22.01 22.03 22.05 22.07 22.09 22.11 22.16 22.18 22.21 22.23 22.26 22.28 22.30 22.33 22.35 22.37 22.41 22.44 22.46 22.48 22.51
g 22.35 22.37 22.39 22.41 22.43 22.45 22.50 22.52 22.55 22.57 23.00 23.02 23.04 23.07 23.09 23.11 23.15 23.18 23.20 23.22 23.25
g 23.09 23.11 23.13 23.15 23.17 23.19 23.24 23.26 23.29 23.31 23.34 23.36 23.38 23.41 23.43 23.45 23.49 23.52 23.54 23.56 23.59

Últims trens divendres i feiners vigília de festiu / Últimos trenes viernes y laborables víspera de festivo / Last trains, Fridays and weekdays before public holidays
g 23.56 23.58  0.00 0.02 0.04 0.06 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.36 0.39 0.41 0.43 0.46
g  0.40  0.42  0.44 0.46 0.48 0.50 0.55 0.57 1.00 1.02 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.16 1.20 1.23 1.25 1.27 1.30
g  1.25  1.27  1.29 1.31 1.33 1.35 1.40 1.42 1.45 1.47 1.50 1.52 1.54 1.57 1.59 2.01 2.05 2.08 2.10 2.12 2.15

Horari
Feiners  Octubre 2020

Horario
Laborables  Octubre 2020

Timetable
Weekdays  October 2020
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Pl. Catalunya-Sant Cugat
Els trens que circulen de Pl. Catalunya a Sant Cugat tenen una freqüència mitjana de pas entre 4 i 6 minuts, els dies feiners, i de 10 minuts, els festius.
Los trenes que circulan de Pl. Catalunya a Sant Cugat tienen una frecuencia media de paso entre 4 y 6 minutos, los días laborables, y de 10 minutos, los festivos.
Trains from Pl. Catalunya to Sant Cugat run on average every 4-6 minutes on weekdays and every 10 minutes on public holidays.

Adreça electrònica / Correo electrónico / E-mail address
FAX 93 366 32 36

Telèfon persones amb discapacitat auditiva
Teléfono personas con discapacidad auditiva 
Telephone people with hearing impairment

SMS

cicrubi@fgc.cat

Segueix-nos a
Síguenos en
Follow us on

Telèfon d’informació
Teléfono de información 
Telephone information

Cost de la trucada:
segons operadora.

Telèfon de reclamacions  
Teléfono de reclamaciones 
Telephone complaints

900 90 15 15 675 78 70 02

S6



RESTAURANTS
M   Can Edo
O   El Galliner
Q   Ebano
R   Hostal Sant Pancràs
S   Marcs
T   El Club
U   Cafè del Turó   

COMERÇOS
A   Benzinera Repsol
B   Croshouse Immobiliaria
C   Farmàcia Marta Caus
D   Bonaparte Pa i Dolç
E   Perruqueria Teresa Romero
F   Llibreria Paper’s
G   Supermercat Condis
H   Family Can
I    Banc Sabadell
J   Mas i Fill

GUIA COMERCIAL 

A

B
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C,D,E,F
G,H,I,J,T

* Plànol cedit per l'EMD de Bellaterra




