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Amb la tardor i la castanyada, arriba una 
notícia molt esperada per a la majoria de 
bellaterrencs i bellaterenques: El judici 
sobre el tràmit de l'annexió amb Sant Cugat 
dona la raó a la comissió veïnal. A les 
pàgines centrals trobareu una entrevista a 
Miquel Vázquez, impulsor del projecte. 
Mentrestant, el Camí Antic ja té les noves 
rotondes, i molt aviat començarà el Pla de 
Voreres amb les més de 40 incidències 
recollides entre els veïns.

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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EL JUTJAT DONA LA RAÓ A LA COMISSIÓ DE 
VEÏNS "BELLATERRA ÉS SANT CUGAT"
Insta a l'Ajuntament de Cerdanyola a començar la tramitació de 
l'expedient d'annexió a Sant Cugat.

Tres anys després de presentar la docu-
mentació a l'Ajuntament de Cerdanyola 
per iniciar el procés de segregació de 
Bellaterra del municipi de Cerdanyola 
del Vallès i de la seva annexió a Sant 
Cugat del Vallès, el jutjat ha resolt donar 
la raó a la Comissió de veïns Bellaterra 
és Sant Cugat i insta a l'Ajuntament de 
Cerdanyola a començar la tramitació de 
l'expedient de segregació a la Generali-
tat de Catalunya, perquè el Departa-
ment de Governació en pugui prendre la 
decisió final.

A finals de 2018 es va crear la Comissió 
de veïns Bellaterra és Sant Cugat, per 
tramitar la segregació de Bellaterra del 
municipi de Cerdanyola i la seva annexió 
a Sant Cugat, d'acord amb el procedi-
ment establert per la Llei 8/1987, de 15 

d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya i el Reglament de demarcació 
territorial i població dels ens locals, 
aprovat per Decret 244/2007, de 6 de 
novembre. Aquesta normativa contem-
pla la segregació de part d'un municipi 
per a agregar-lo a un altre mitjançant 
la recollida formal de signatures de 
veïns.

La Comissió Bellaterra és Sant Cugat va 
recollir l'any 2019 signatures del 60% 
dels veïns de Bellaterra, superant signi-
ficativament el mínim del 50% exigit per 
la Llei. Totes aquestes signatures es van 
formalitzar davant la secretària de l'EMD 
de Bellaterra.

El mateix any, la Comissió de veïns 
Bellaterra és Sant Cugat va entregar a

l'Ajuntament de Cerdanyola les signatu-
res i la memòria explicativa dels motius 
per a la segregació de Cerdanyola i 
l'annexió a Sant Cugat per iniciar la tra-
mitació de l'expedient de segregació a la 
Generalitat de Catalunya.

El mes d'agost de 2019 l'Ajuntament de 
Cerdanyola va desestimar la sol·licitud 
d'inici d'expedient al·legant que la 
Comissió no havia recollit el 50% de 
signatures. Aquesta afirmació la va fer 
perquè l'Ajuntament interpreta que els 
terrenys que es volen annexionar a Sant 
Cugat són més grans i inclouen 800 per-
sones més, comptant 3.800 persones en 
lloc de 3.000.

Això no era el que es recollia a la 
memòria i per tant, la Comissió de veïns 

Bellaterra és Sant Cugat va presentar 
una demanda al Jutjat.

Aquest any, el 6 d'octubre de 2022 es va 
resoldre la sentència que dona la raó a la 
Comissió de veïns Bellaterra és Sant 
Cugat i ordena a l'Ajuntament de Cer-
danyola a pagar les costes del judici i a 
iniciar l'expedient presentat el 2019.

La Comissió, per tant, ara demana 
l'Ajuntament de Cerdanyola que iniciï 
immediatament i sense més dilacions el 
tràmit per iniciar el procés de segrega-
ció, donant compliment a la legalitat i 
respectant la voluntat de la majoria dels 
veïns de Bellaterra, expressada demo-
cràticament, d'annexionar-se al municipi 
de Sant Cugat.
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L'EMD DE BELLATERRA COBRA 40.000€ D'UN 
DEUTE PENDENT AMB L'AJUNTAMENT
Encara queden 90.000€ més del deute acumulat, que l'EMD 
necessita per dur a terme la seva gestió correctament.

Enguany, l'EMD de Bellaterra ha pogut 
cobrar 40.000€ pendents d'un deute que 
li devia l'Ajuntament de Cerdanyola. 
Aquests diners havien quedat pendents 
d'un deute que l'EMD va saldar per dupli-
cat.

L'EMD va guanyar un judici contra 
l'Ajuntament que es va resoldre amb 
40.000€ a favor seu, però després 
l'Ajuntament va recórrer el resultat, i en 
segona instància el va guanyar. Per tant, 
l'EMD va haver de retornar els diners que 
l'Ajuntament li havia pagat de més.

Aquest tipus de gestions, però, no es 
paguen directament sinó que 

l'Ajuntament ho descompta de la seva 
aportació anual que fa a l'EMD. Llavors, 
l'any següent, l'Ajuntament va tornar a 
descomptar els 40.000€ de l'EMD; pagant 
així el deute per duplicat.

Això va quedar reflectit als comptes 
anuals i llavors, des de Bellaterra, es va 
fer la petició a l'Ajuntament de revisar 
els comptes, i aquest ha retornat final-
ment els diners a l'EMD.

Dels comptes anuals encara queden 
més imports per revisar. El total era de 
130.000€ i ara en queden 90.000€ pen-
dents, però de moment aquests 40.000€ 
ja estan rectificats.

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



8  9NOTÍCIESNOTÍCIES

Per tal de millorar la seguretat del 
Camí Antic de Sant Cugat, així com 
potenciar la seva pacificació i reduir la 
contaminació acústica i ambiental, 
l'EMD de Bellaterra i l'Ajuntament de 
Cerdanyola van arribar a un acord con-
junt per a dur a terme aquesta pacifi-
cació instal·lant dos senyals d'STOP i 
dues petites rotondes.

Els STOP, que ja funcionen des de fa uns 
quants mesos, es van programar a l'altura 
dels carrers que creuen amb el Camí 
Antic de Sant Cugat de pujada, i que 

EL CAMÍ ANTIC DE SANT CUGAT JA TÉ LES NOVES 
ROTONDES A PUNT
Les obres per aquesta pacificació han durat aproximadament un 
mes i no han provocat cap afectació important de trànsit.

tenen més trànsit. És a dir, els carrers, 
Frederic Ventura Roda i Tulipà. 

Les rotondes, que inicialment es van 
fer removibles a tall de prova, es van 
programar a les cruïlles amb els carrers 
Casas i Amigó, i Canigó. I a finals del mes 
de setembre ja van començar les obres 
perquè aquestes rotondes siguin cons-
truccions definitives. 

Aquestes obres han durat aproximada-
ment un mes, i no han provocat grans 
afectacions de trànsit més que algun tall 
molt puntual.

Amb aquest canvi de prioritat va 
haver-hi alguns carrers que van passar 
de tenir dos sentits a tenir-ne només 
un, com per exemple els primers trams 
dels carrers Terranova i Roda Ventura. 
Aquest canvi es va fer per un tema de 
seguretat viària i perquè es pugui apar-
car correctament.

La fisonomia de cases particulars de 
Bellaterra no està pensada per tenir gai-
re trànsit, és per això que no hi ha gaire 
normativa per aparcar en carrers de dos 
sentits. Però concretament els carrers 
Terranova i Roda Ventura eren vies 
d'entrada i sortida del Camí Antic des de 
la carretera, i tenien un trànsit afegit. 
Per tant, es va optar per no mantenir la 
doble direcció i prioritzar que els vehi-
cles poguessin aparcar en aquell tram 
sense perill.

Paral·lelament, el carrer Tosca també 
va quedar en un sol sentit per tal que 
només fos de sortida de la rotonda.
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ES RECULLEN MÉS DE 40 INCIDÈNCIES PEL PLA 
DE VORERES 2022
Els veïns han pogut comunicar aquestes incidències a través de 
la web de l'EMD de Bellaterra durant el mes d'octubre.

L'EMD de Bellaterra ja està treballant en 
el Pla de voreres 2022, que s'ha iniciat 
amb una fase de diagnosi incloent la parti-
cipació de tots els veïns i veïnes de Bella-
terra.

Aquests han pogut comunicar les dife-
rents incidències en les voreres del poble 
que necessitin una reparació a través de 
la mateixa web de l'EMD, i durant el mes 
d'octubre se n'han recollit una quarante-
na.

L'EMD valorarà les incidències una per 
una per comprovar si entren dins dels cri-

teris per entrar dins del Pla de reparació 
de voreres. Un Pla finançat per l'EMD i la 
Diputació de Barcelona.

Alguns d'aquests criteris seran la peri-
llositat, la freqüència d'ús, situació 
davant una porta per als vianants i tra-
jectes principals de desplaçament per a 
persones amb problemes de mobilitat.

En aquesta actuació no entraran les repa-
racions de voreres que pertanyin als guals 
d'ús particular, ja que el manteniment 
d'aquestes voreres va a càrrec dels titulars 
dels guals, tal com diu la normativa.
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EN MARXA LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA 
GRIP, JUNTAMENT AMB LA 4A DOSI CONTRA LA COVID
El període ideal per vacunar-se contra la grip són els mesos 
d'octubre i novembre, i el seu efecte dura un any.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya 
impulsa cada any una campanya de vacu-
nació antigripal estacional, que s'adreça 
especialment a les persones que tenen 
un alt risc de complicacions si pateixen 
la grip i també a les persones o grups que 
poden transmetre la grip a persones en 
situació d'alt risc, com ara els professio-
nals de la salut.

El període ideal per vacunar-se contra 
la grip són els mesos d'octubre i novem-
bre (tot i que la vacunació també es pot 
realitzar fora d'aquest període) i el seu 
efecte dura un any.

No obstant això, la vacunació no sem-
pre impedeix contraure la grip: 
l'efectivitat depèn del grau de similitud 
entre les soques vacunals i les soques 
gripals circulants. També és menor entre 
persones amb factors de risc que entre 
els professionals sanitaris. Igualment cal 
tenir en compte que en molts casos els 
símptomes gripals que apareixen en les 
persones vacunades no són grip sinó 
altres virasis freqüents en l'època de la 
vacunació.

Si voleu vacunar-vos contra la grip, 
heu de demanar cita a través de La 
Meva Salut o el vostre Centre d'Atenció 
Primària (CAP).

D'altra banda, la vacunació de la covid 
avança a un ritme molt menor en compa-
ració amb mesos anteriors, però alguns 
col·lectius ja poden rebre la quarta dosi, 
com per exemple les persones que hagin 

rebut un trasplantament, persones amb 
càncer, VIH o síndrome de Down, perso-
nes immunodeprimides, embarassades, 
majors de seixanta anys, personal de 
residències de gent gran o cuidadores 
que convisquin amb persones d'alt risc, 
així com persones que justifiquin un 
viatge internacional per motius laborals 
o d'estudis.

En tots aquests casos, la quarta dosi 
s'injectarà com a mínim cinc mesos 
després de la tercera. S'ha de demanar 
cita prèvia o esperar a rebre la petició 
de Salut, que ha programat que els 
majors de seixanta anys, embarassades i 
immunodeprimides ja la puguin rebre 
des del 17 d'octubre juntament amb la 
de la grip.

Més informació a 
canalsalut.gencat.cat/vacuna-tardor 

Vacuna’t contra la grip i amb la dosi de record de la vacuna 
contra la COVID-19 si tens més de 60 anys, ets professional 
de la salut, estàs embarassada o pateixes una malaltia crònica. 
Demana dia i hora a La Meva Salut, citasalut.cat o al teu 
centre d'atenció primària (CAP).
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EL BELLATERRENC SILVIO SZEGEDI PROMOCIONA 
UN NOU ESPORT A SANT CUGAT: EL WABOL
És un esport que consisteix a jugar a futbol, però caminant, i no 
discrimina en edat, sexe, o capacitat física.

El Wabol és un esport amb cada vegada 
més seguidors a Sant Cugat. El seu nom 
és un acrònim de les dues paraules: wal-
king ball, i es coneix de forma popular 
com el futbol caminant. És un joc regis-
trat i promocionat pel jugador escocès 
del Barça Steve Archibald, i també pel 
bellaterrenc Silvio Szegedi, fill d'un 
altre exfutbolista blaugrana, Nicolae 
Szegedi, que va formar part de l'equip de 
les 5 copes amb Ladislao Kubala als anys 
cinquanta.

Al nostre país l'Associació Catalana de 
Wabol porta ja uns anys donant a conèi-
xer aquest esport, que per les seves 
característiques no discrimina en edat 
sexe o capacitat física. Per aquest motiu 
és un esport ideal per a la gent gran 
que ajuda a mantenir la forma física i 
també la vida social.

Francesc Carol, regidor de Seguretat 
Ciutadana, Esports i Benestar animal de 
Sant Cugat, destaca que és un esport per 
a tothom. No valen les diferències entre 
l'esport de gent veterana o no, gent gran 
i gent jove, i és el que es vol potenciar. 
A més a més, importa més la capacitat 
estratègica, més que la forma física.

El Wabol té una norma bàsica, i és que 
no es pot córrer. Els jugadors caminen i 
es juga a dos tocs en partits de dues 
parts de 25 minuts.

Silvio Szegedi, creador del Wabol, 
explica que s'utilitzen dues porteries, un 
camp de futbol set i una pilota, però 
l'objectiu real és diferent del futbol 
comú. Té un objectiu més social, per-
què la gent no es quedi a casa i surti a 
fer una activitat. Tampoc fa falta tenir 

nocions prèvies d'haver jugat a futbol. 
Està prohibit enfadar-se i crear tensions 
entre companys o contraris, perquè ha 
de ser un joc relaxat i positiu.

Ja fa unes setmanes que van començar 
la temporada, i ja s'hi han apuntat una 
vintena de persones. L'equip està molt 
activat, es dedica a promocionar aquest 
esport tot el que sigui possible i estan 
encantats de rebre a tothom que hi vul-
gui participar, i així ho han fet uns quants 
veïns de Bellaterra.

Qui es vulgui apuntar ho pot fer a tra-
vés del telèfon 670 204 299, i els par-
tits estan oberts a tothom i es realitzen 
els matins dels dimecres de 10 a 
11:30h.
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ENTREVISTEM A MIQUEL VÀZQUEZ, IMPULSOR 
DEL PROJECTE "BELLATERRA ÉS SANT CUGAT"

Hola, Miquel, pots fer-nos un resum 
de com ha anat el projecte de Bellate-
rra és Sant Cugat?

Hola, Bellaterra és Sant Cugat és un 
projecte cívic que vàrem posar en marxa 
un grup de veïns fa uns anys, com a res-
posta a la desvinculació que té Bellate-
rra de Cerdanyola, per molts motius his-
tòrics i actuals, principalment els hàbits 
socials, econòmics per la falta reiterada 
d'Inversions i de serveis a Bellaterra i 
polítics per la nul·la resposta que tenim 
els bellaterrencs a les comunicacions 
amb l'Ajuntament.

Després de recollir signatures dels veïns 
perquè Bellaterra fos part de Sant Cugat, 
població amb la qual ens sentim identifi-
cats, vam constatar que més del 60% del 
veïnat estava a favor d'aquesta idea. El 
següent pas va ser enviar a l'Ajuntament 
de Cerdanyola aquestes signatures, junt 
amb una memòria explicativa dels motius 
pels quals volíem canviar de municipi. 
D'aquesta manera es podia iniciar 
l'expedient que aniria a la Generalitat 
per estudiar la viabilitat del projecte.

El govern de Cerdanyola, amb el recol-
zament de la resta de partits d'allà, no 
va acceptar les signatures perquè deien 
que eren insuficients i vam haver d'anar 
a la justícia perquè donés la raó a uns o 
uns altres.

Bellaterra és Sant Cugat ha tingut 
recolzament d'algun partit de Cerdan-
yola?

No, de cap. Després de manifestar la 
voluntat de canviar de municipi de més 

del 60% dels veïns; i això no volia dir que 
l'altre 40% no hi estigués d'acord, simple-
ment no van signar perquè els era indife-
rent, perquè no es van assabentar de la 
recollida de signatures o perquè no esta-
ven d'acord. Cap partit de Cerdanyola 
ens va donar suport, al contrari, tots i 
cada un d'ells van manifestar el seu des-
acord amb el projecte, CUP, Ciutadans, 
Junts, ERC i PSC, davant del Ple de 
l'Ajuntament, quan es va anunciar l'inici 
del projecte i durant tot el procés.

I de Sant Cugat?

De moment han sigut prudents a l'hora 
de manifestar-se públicament. Creiem 
que una vegada que es resolgui als tribu-
nals miraran de respectar el dret a deci-
dir dels bellaterrencs.

I dels partits de l'EMD de Bellaterra?

El 2019 vàrem impulsar un Manifest de 
recolzament a Bellaterra és Sant Cugat, 
perquè el signessin els 3 partits de Bella-

terra representats a l'EMD, una vegada 
aconseguit més del 60% del recolzament 
dels veïns de Bellaterra. Convergents, 
representat pel Jordi Macarulla, i Gent 
Per Bellaterra, representat pel Ramon 
Andreu, van voler signar. ERC, represen-
tat pel Quim Oltra es va negar.

Tenim bones notícies en relació amb 
el projecte Bellaterra és Sant Cugat?

Sí, tenim bones notícies. Ha sortit la 
sentència després de tots aquests anys i 
ens donen la raó per poder iniciar 
l'expedient a la Generalitat.

L'Ajuntament encara pot fer una 
apel·lació al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, que encara dilataria 
l'expedient uns anys més.

Nosaltres tenim la confiança que guan-
yarem en totes les instàncies perquè no 
es pot fer res, ni jurídica ni moralment, 
davant la voluntat del poble de Bellate-
rra. L'únic que poden fer els partits polí-
tics de Cerdanyola és dilatar i dilatar 
l'expedient, però al final, serà.

Vols afegir alguna cosa més?

Si, el més important per aconseguir 
aquesta fita de més del 60% de signatu-
res és l'equip de veïns que ha treballat 
en això. Amb dedicació, altruisme i 
generositat, sense banderes ni ideolo-
gies polítiques, perseguint un somni. 

Moltes gràcies, companys!

ENTREVISTA MIQUEL VÁZQUEZ ENTREVISTA MIQUEL VÁZQUEZ

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

613 02 03 04Particular 

compra o

lloga casa a 

Bellaterra
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La Castanyada és una festa popular 
celebrada especialment a Catalunya, la 
nit entre el 31 d'octubre i l'1 de novem-
bre. Estretament lligada al dia de Tots 
Sants, una festa dedicada al record dels 
avantpassats, consisteix en un àpat en 
què es mengen castanyes, panellets i 
moniatos en família. La beguda típica és 
el moscatell.

El seu origen el trobem a finals del 
segle XVIII derivant dels antics àpats 
funeraris, en què no se servia res més 
que llegums, fruita seca, i els panets o 
panellets: originàriament una ofrena 
funerària a les tombes dels morts i que 
també se servien en l'àpat que es feia 
després de la mort d'algun familiar. 
L'àpat tenia un sentit simbòlic de 
comunió amb les ànimes dels difunts: 
tot torrant les castanyes, es resaven les 
tres parts del rosari pels difunts de la 
família.

JA ES COMENÇA A NOTAR LA TARDOR, I ARRIBA 
LA CASTANYADA A BELLATERRA
La tradicional vigília de Tots Sants ja fa uns quants anys que 
conviu amb la tradició importada del Halloween.

També hi ha una llegenda que diu que 
antigament els campaners repicaven les 
campanes de les esglésies durant tota la 
nit prèvia a Tots Sants, rotant-se entre 
ells, i durant els descansos menjaven 
castanyes i bevien moscatell per escal-
far-se.

Amb els anys, però, ja més cap al segle 
XX, la celebració ha agafat un caire 
més festiu i popular. La gent acostuma-
va a concentrar-se a les places per cele-
brar les grans castanyades populars, on 
no hi podien faltar les castanyeres, tot 
torrant castanyes amb grans brases i 
fogueres. Una festa molt esperada pels 
infants.

Actualment, la Castanyada segueix pre-
sent al costumari català, tot i que des 
de fa uns quants anys conviu amb tradi-
cions importades, com per exemple el 
Halloween, que també deriva d'antigues 

festes rituals funeràries dels països 
anglosaxons.

Principalment els més petits s'han vist 
seduïts per una tradició estrangera que 
té els incentius del terror, una vistosa 
decoració, i les disfresses i les llamina-
dures com a principal reclam. La globa-
lització i el consumisme actual ens han 
portat a adoptar aquesta festa i fer-la 

conviure amb la Castanyada, perquè no 
són incompatibles.

El món evoluciona i és normal que ho 
faci. Nosaltres també ho fem, i es pot 
viure o agafar matisos del Halloween. 
Però el que també és important és no 
perdre de vista les nostres tradicions, 
ja que està a les nostres mans conser-
var la nostra identitat.

CURIOSITATS
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La tardor, una estació de trànsit entre 
l'estiu, amb el sol més vertical de l'any i 
temporada més càlida, i l'hivern, quan el 
sol el tenim més baix sobre l'horitzó. La 
tardor astronòmica entra oficialment a 
les 3.04 hores del 23 de setembre i té 
una durada de 89 dies i 21 hores, fins al 
dia 21 de desembre, que farem el salt a 
l'hivern. Durant tot el segle, la tardor 
arribarà entre el 22 i 23 de setembre a 
excepció de l'any 2096, que s'avançarà al 
dia 21 de setembre. L'any que va caure 
més tard, el dia 24 de setembre, va ser 
l'any 1927.

Què marca l'arribada de la tardor?

El moment que determina l'arribada de 
la tardor és quan el Sol travessa 

LA TARDOR ASTRONÒMICA: AGENDA, 
CURIOSITATS I FETS A TENIR EN COMPTE
Arriba l'equinocci, moment en què el Sol al migdia creua l'equador de 
l'hemisferi nord al sud

l'equador, en el seu moviment cap al sud. 
És el moment que el Sol il·lumina la 
Terra de pol a pol i a tot el planeta tenen 
la mateixa durada el dia i la nit.

"Equinocci" és una paraula llatina que 
significa "igual nit". És el dia en què hi 
ha les mateixes hores de sol que de nit 
a tot el planeta. En el cas de l'equinocci 
de tardor, el Sol travessa l'equador celes-
te i passa de l'hemisferi nord al sud. Els 
rajos de sol arriben perpendiculars, amb 
90º d'inclinació, respecte a l'eix de rota-
ció del planeta.

Tres dades curioses

- És el dia en el qual, ubicats sobre la 
línia de l'equador, el sol no fa cap ombra 

al migdia, és just sobre la vertical dels 
nostres caps. I defineix, al mateix temps, 
la línia imaginària de l'equador.

- Marca l'inici d'un període de sis mesos 
en el qual al pol nord no s'hi veurà el sol, 
mentre que al pol sud no es farà de nit.

- Perdrem gairebé tres minuts de llum 
cada dia. Al començament de la tardor, 
els dies s'escurcen més de pressa.

Agenda astronòmica de la tardor

La tardor ens durà dos eclipsis, un de 
Sol i un altre de Lluna:

- 25 d'octubre, eclipsi parcial de Sol. 
Serà visible des de Catalunya però, la 
veritat, ho notarem poc. Serà una petita 
mossegada al Sol que pràcticament no 
farà variar la intensitat de la llum solar. 
Serà visible a gran part d'Europa, nord-
est d'Àfrica i Orient Mitjà.

- 8 de novembre, eclipsi de Lluna. No 
serà visible des de casa nostra. Si voleu 
observar l'eclipsi haureu de viatjar a 
Àsia, Austràlia o a Amèrica.

Us presentem les nits per tenir una 
bona observació del cel per trobar pla-
netes i pluges d'estels. Durant tota 
l'estació podrem veure Mart a trenc 
d'alba i, un cop el sol s'hagi post, es veu-
rà Venus, Saturn i Júpiter. Ara bé, si 
voleu veure pluges d'estels, apunteu-vos 
aquestes dates:

- Entre el 16 i 17 de novembre, els 
Leònids.

- Entre el 13 i 14 de desembre, els 
Gemínids.

Data per no oblidar

Una de les dates més importants de la 
tardor, que afecta tothom, és el canvi 
d'hora de l'últim diumenge d'octubre, 
el dia 30, en què caldrà adaptar els 
rellotges a l'horari d'hivern. Serà el 
moment d'endarrerir l'agulla curta: quan 
siguin les tres, caldrà moure l'agulla a 
les dues. D'aquesta manera, recupera-
rem claror a primera hora del matí i en 
perdrem a la tarda.

Informació extreta de www.ccma.cat
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El fred és cada cop més car de veure el 
dia de la castanyada. Els registres de 
l’Observatori Fabra demostren que en 
els darrers 100 anys la temperatura 
mitjana dels dies 31 d’octubre ha pujat 
gairebé tres graus i mig. 

Es tracta d’una tendència que confirma 
que la tardor i el fred tarden cada cop 
més a arribar, el canvi climàtic torna a 
sortir a escena. La temperatura màxima 
més alta des del 1920 es va registrar el 
31 d’octubre del 1989 amb gairebé 25ºC, 
una temperatura, que es va repetir el 
2020.

A l’altre costat de la balança trobem 
les castanyades més fredes, la del 1966, 
amb una temperatura mínima de 2,5ºC, i 
les del 1919 i 1941 amb 2,7ºC de mínima.

Més enllà d’aquests dies puntuals, 
abans de l’any 1980 només hi havia 
hagut tres 31 d’octubre amb màxima 
de 20ºC o més (1916, 1934 i 1968). En 
canvi, des del 1980 fins al 2021, 16 dies 
de la castanyada han tingut temperatu-
res màximes iguals o superiors als 20ºC. 
Així doncs, cada vegada és més difícil 
menjar castanyes calentes amb jersei el 
31 d’octubre.

Les mínimes han pujat escandalosa-
ment. Abans del 1990 era habitual que 
baixessin per sota dels 10ºC. La cosa ha 
canviat radicalment durant els darrers 
anys, amb només sis mínimes inferiors 
als 10ºC en els darrers 30 anys.

SABIES QUE LA CASTANYADA ÉS 3'5ºC MÉS 
CÀLIDA QUE ARA FA 100 ANYS?
Abans del 1990 era habitual que les temperatures baixessin per sota dels 
10ºC, però dels darrers 30 anys, només 6 han registrat aquesta marca.

Les dues darreres castanyades (2020 i 
2021) son les més càlides registrades a 
l’Observatori Fabra, només superades 
per la castanyada del 1989.

Informació extreta de www.beteve.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.
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PANELLETS SALATS
Recepta de Pep Nogué extreta de www.cuina.cat

PREPARACIÓ:

- Poseu una cassola al foc amb els 350 g de sucre i l'aigua fins que arrenqui el bull. Abo-
queu-hi la pols d'ametlla i remeneu-ho fins que la pasta cogui, 1 min, i es desenganxi de la 
paret de la cassola. Afegiu-hi el puré de moniato escalivat tebi, barregeu-ho bé i deixeu-ho 
refredar.

- Feu unes boles de 20 g de massapà i premeu-les lleugerament fent un panellet rodó, qua-
drat o rectangular. Arrebosseu-les amb sucre i poseu-les al damunt d'una safata de forn amb 
paper de forn a sota. Amb el forn a 180 ºC, coeu les boletes uns 10 min. Retireu-ho del forn 
i deixeu-ho refredar.

- Per als panellets de castanyes: poseu un xic de puré de castanyes al damunt del pane-
llet, un gra de raïm, un dauet de codonyat i làmines de ceps crues.

- Per als panellets de micuit: talleu-lo a daus, poseu-hi un xic de sucre a sobre i 
caramel·litzeu-ho amb un bufador. Poseu-hi un dau de micuit de fetge gras, un nabiu tallat 
per la meitat i uns granets de magrana.

- Per als panellets de figues: renteu les figues i talleu-les a quarts. Poseu un quart de figa 
i un filet d'anxova a sobre de cada base de massapà.

INGREDIENTS: 

• Base de massapà:
• 350 g de sucre
• 100 g d'aigua mineral
• 500 g d'ametlles en pols
• 100 g de moniato escalivat
• 100 g de sucre
• 
• Panellets de castanyes i bolets:
• 250 g de castanyes (bullides, pelades i 

fetes puré)
• 250 g de ceps
• 50 g de codonyat
• 100 g de raïm pelat i sense granes
• 
• Panellets de magranes i micuit:
• 200 g de micuit de fetge gras d'ànec
• 1 magrana
• 50 g de nabius
• 50 g de sucre integral
• 
• Panellets de figues amb anxoves:
• 4 filets d'anxoves en oli d'oliva
• 2 figues 

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

Particular 
compra
o lloga
casa a
Bellaterra
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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

hotel - guardería

GUARDERÍA CANINA 
EN SABADELL

Tel. 625765871
        655149858

hotel - guardería

LA CASA DEL LAGO, YANI
Eduación y adiestramiento canino

Pg. Francesc Macià 78,
Local 2 - 08173

Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Telf. 627 95 27 38

Llars de foc
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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

M

O

Q

R

S

U

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

* Plànol cedit per l'EMD de Bellaterra



Apunta't a Bellaterra TV per rebre els 
comunicats oficials de l'EMD al teu mòbil.

Avisos oficials com els talls i les afectacions de trànsit, els projectes 
urbans, com la peatonalització de la Plaça del Pi, les decisions com 
pla aprovació del Pla de Voreres, les incidències com les afectacions 

de les ventades i tota l'actualitat oficial del nostre poble.

 Viu Bellaterra
amb

Bellaterra TV

Escaneja el codi QR i envia la paraula ALTA 
per WhatsApp al número 616 83 87 83.

Aconsegueix la informació oficial de primera mà.


