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ELS REIS MAGS D'ORIENT TORNEN A PASSAR PER BELLATERRA!
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Ha començat un nou any a Bellaterra amb 
l'arribada dels Reis Mags el 5 de gener! En 
aquest número del Tot Bellaterra us oferim 
una crònica i una galeria fotogràfica del 
que va ser aquesta nit tan màgica. A part, 
també us parlem del Quart Cinturó, del 
conveni de l'EMD, de temes de mobilitat... 
I també del tercer cicle d'exposicions 
artístiques a Bellaterra, que ha començat 
amb l'exposició de gravat del Santi Llorens.
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ELS REIS MAGS D'ORIENT VAN TORNAR A PASSAR 
PER BELLATERRA LA NIT DEL 5 DE GENER
Després dels parlaments a la plaça del Pi i l'ofrena al Nen Jesús, 
van recollir les cartes de tots els infants de Bellaterra.

Els tres Reis d'Orient i tota la seva 
màgia van arribar un any més a Bellate-
rra, el passat dia 5 de gener.

Com ja és tradició, Ses Majestats van 
arribar al poble en tren, quan quedaven 
pocs minuts per a les sis de la tarda. A 
l'estació de Bellaterra van ser rebuts 
per les torxes de foc dels nois i noies 
del Grup Escolta Bellaterra i els trenca-
trons d'El Musical.

A la mateixa plaça del Pi, el president 
de l'EMD, Ramon Andreu, va lliurar la 
clau màgica del poble a Ses Majestats, 
per tal que Melcior, Gaspar i Baltasar 
poguessin entrar a totes les cases per 
deixar-hi regals. Després de dedicar unes 
paraules a tots els infants i famílies que 
els esperaven a la plaça amb moltes 
ganes i il·lusió, els alumnes d'El Musical 

van oferir el tradicional concert de nada-
les.

Tot seguit, els tres Reis d'Orient es van 
dirigir a la Parròquia de la Santa Creu en 
cotxes clàssics, on van fer la tradicional 
ofrena al Nen Jesús. Després, la comitiva 
reial va arribar finalment a l'EMD.

Un cop a la Plaça Maragall, Ses Majes-
tats van recollir les cartes dels nens i 
nenes de Bellaterra. Durant l'acte, tots 
els presents van poder gaudir d'una 
xocolatada calenta, gentilesa dels 
monitors del Grup Escolta Bellaterra, i 
també d'una animació infantil a càrrec 
de la Unió de Veïns.

La Cavalcada de Reis de Bellaterra, va 
estar organitzada un any més per la com-
panyia de teatre la Inestable, l'escola de 

música El Musical, la Unió de Veïns, el 
Grup Escolta Bellaterra, la Parròquia de 
la Santa Creu i l'EMD de Bellaterra.

Podreu gaudir d'una petita galeria 
d'imatges de la jornada a les pàgines 
centrals d'aquest número del Tot Bellate-
rra.

NOTÍCIES
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L'Aprovació de l'EMD de Bellaterra es va 
dur a terme amb un previ acord munici-
pal sobre la seva constitució a 
l'Ajuntament de Cerdanyola. Es van 
determinar les seves competències i sis-
tema de participació en els ingressos 
municipals segons les Bases reguladores 
de la prestació de serveis, funcionament 
i finançament aprovades amb la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

En aquestes Bases es van recollir les 
competències que assumiria l'EMD, però 
amb explicacions confuses i que, en 
certa manera i en unes competències 
més que en d'altres, semblava que limi-
tessin l'exercici d'aquestes competències 
atribuïdes legalment a l'EMD. És el cas 
per exemple com la competència en 
l'enllumenat públic i neteja viària, o la 
d'execució d'obres i prestació de serveis 

L'EMD DEMANA A L'AJUNTAMENT DE 
CERDANYOLA QUE ES REVISI EL CONVENI
El conveni no s'ha revisat des de l'any 2010, i l'EMD demana que 
es revisi i s'ajusti a la legalitat.

de competència municipal d'interès 
exclusiu de l'Entitat.

Aquestes són unes bases que, legal-
ment, haurien de revisar-se cada dos 
anys a petició de les parts, però mai no 
han estat revisades des del 2010, any 
en què es va constituir l'EMD de Bella-
terra.

És per això que ara l'EMD insta a 
l'Ajuntament de Cerdanyola (concreta-
ment a l'alcalde i al regidor de relacions 
amb l'EMD) que es procedeixi a la seva 
revisió, amb la finalitat d'ajustar-se a la 
legalitat, però també d'eliminar les 
eventuals limitacions en les competèn-
cies, i tanmateix es pugui delegar altres 
competències que permetin un exercici 
descentralitzat.
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L'EMD DEMANA A LA GENERALITAT QUE ES DUGUI 
A TERME EL 4T CINTURÓ
El retard de la posada en marxa d'aquesta infraestructura ha 
col·lapsat el nus del Baricentre i, de retruc, Bellaterra.

L'EMD de Bellaterra s'ha posat en marxa 
per demanar a la Generalitat de Catalunya 
que es recuperi el projecte de la B-40 o la 
Ronda del Vallès, com també s'anomena el 
Quart Cinturó, mitjançant un acord de 
suport al projecte.

Les problemàtiques del retard de la cons-
trucció del quart cinturó són diverses. La 
situació actual està forçant a tot el trànsit 
de Sabadell i Terrassa a baixar per la C-58 
fins a l'AP7 per dirigir-se a Abrera o Tarra-
gona, col·lapsant el nus del Baricentre 
cada matí i cada tarda.

A més a més, el col·lapse de les infraes-
tructures viàries C-58 i AP7 provoquen la 
desviació del trànsit de pas per carreteres 

i carrers locals dels pobles afectats. És per 
aquest motiu que Bellaterra veu com 
cada dia el col·lapse de l'enllaç del Bari-
centre porta trànsit de pas per la carre-
tera local BV-1414 i pels Carrers Pin i 
Soler i Camí Antic.

La reivindicació de l'acabament de les 
obres de la B-40 en el tram entre Abrera i 
Terrassa és una reivindicació dels munici-
pis als quals afecta com Sabadell i Terrassa 
i, no només dels consistoris, sinó també de 
les instàncies empresarials locals. I la B-40 
o Ronda del Vallès ha estat objecte d'un 
estudi realitzat per l'Institut Cerdà en què 
se subratllava que «el darrer pla de trans-
port de l'estat (...) ja no considera la Ron-
da del Vallès en l'apartat de vies d'alta 

capacitat, sinó en l'apartat de 
circumval·lacions urbanes», cosa força 
coherent amb el traçat de la Ronda del 
Vallès que envolta els nuclis urbans a la 
manera de les rondes de Barcelona: a 
Abrera, a Terrassa i a Sabadell.

Fruit d'aquesta necessitat, es va produir 
una reunió dels alcaldes de Sabadell i de 
Terrassa amb el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana per unir esfor-
ços per l'acabament de les obres entre 
Abrera i Terrassa, completar la via que ha 
d'unir Terrassa, Sabadell i Castellar per la 
ronda Nord, i millorar les connexions amb 
l'autopista AP-7, i el Govern Central es va 
mostrar disposat a finançar totalment els 
costos d'aquesta infraestructura.

També cal tenir en compte que el Parla-
ment de Catalunya el 21 de setembre de 

2022 va aprovar la Resolució 473/XIV on 
insta el Govern de la Generalitat a acordar 
amb el Govern d'Espanya els mecanismes 
que permetin de redactar el projecte de la 
Ronda Nord dels sistemes urbans de Terras-
sa i Sabadell, inclosa en el Pla específic de 
mobilitat del Vallès, l'execució de les 
obres per part del Govern de la Generali-
tat i el conveni que garanteixi el finança-
ment d'aquesta infraestructura per part 
del Govern d'Espanya.

Totes aquestes raons són les que conté 
l'acord de suport al projecte que firmarà 
l'EMD de Bellaterra, així com els princi-
pals ajuntaments del Vallès Occidental, 
per tal de traslladar-lo al Govern de la 
Generalitat i fer-ne coneixedors també al 
Congrés dels Diputats, i a les cambres de 
comerç i indústria de Terrassa i Sabadell.
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Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com

613 02 03 04Particular 

compra o

lloga casa a 

Bellaterra

BELLATERRA, TOT I LA SEVA UBICACIÓ, NO TÉ 
CAP MESURA PER A MEDIR LA CONTAMINACIÓ

Bellaterra és un poble tranquil i envol-
tat de natura, però que a vegades no pot 
amagar la seva proximitat amb les grans 
infraestructures com són les dues auto-
pistes més grans de Catalunya: l'AP-7 i la 
C-58.

I no només es tracta de la contaminació 
acústica, a la que també se li suma la 
proximitat amb les vies de FGC, sinó que 
la contaminació ambiental està present 
en el nostre dia a dia, sense que ni tan 
sols la puguem veure.

La pol·lució constant que rep Bellate-
rra amb el pas de milers de vehicles cada 
dia, és una contaminació que produeix 
efectes negatius sobre la salut física i 
mental, afectant de ple la qualitat de 
vida de les persones. Però no només 

això, sinó que també afecta l'estructura 
i la funció dels ecosistemes naturals 
que afloren al voltant de la població.

Actualment, però, Bellaterra no té cap 
mesura per a medir la contaminació. No 
hi ha cap estudi de la qualitat de l'aire, 
ni tampoc eines per dur-lo a terme. Si 
gràcies a una medició es pogués actuar 
en conseqüència, faríem de Bellaterra 
un espai més sa per viure.

El fet d'estar envoltada de l'AP-7 i la C-58 fan que Bellaterra 
tingui una contaminació present, i que ningú controla.
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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
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ENDESA RENOVA DOS CENTRES DE TRANSFOR-
MACIÓ A BELLATERRA
Degut a l'actual estat deficient de la xarxa elèctrica de Bellaterra, 
però, encara queda molt de camí per millorar.

Tot just iniciant l'any 2023 i després de 
rebre un munt de queixes i denúncies pel 
mal estat de la instal·lació elèctrica a 
Bellaterra, la companyia elèctrica 
Endesa ha dut a terme unes actuacions 
que han consistit en la reforma de dos 
centres de transformació. A més, aquests 
dos centres s'han unit a través d'una ane-
lla elèctrica, un sistema que garanteix la 
continuïtat del subministrament elèctric 
mitjançant la interconnexió de línies.

Tenint en compte l'actual estat defi-
cient de la xarxa elèctrica al nostre 
poble, en el que són constants els talls 
de llum i la falta de manteniment i 
d'inversió, aquestes són accions que 

beneficien a la qualitat del servei. Però, 
tot i això, la instal·lació general de 
Bellaterra encara té molt de camí per 
millorar.

Les actuacions s'han fet als centres de 
transformació ubicats al carrer Pintor 
Utrillo, en l'encreuament amb el carrer 
Margenat, i al Camí Antic de Sant Cugat, 
a l'alçada del número 116. En ambdós 
casos, s'ha enderrocat l'obra civil exter-
na i s'hi han posat unes casetes prefabri-
cades. A dins s'hi ha instal·lat nova para-
menta amb la substitució de cabines 
convencionals per unes de nova tecnolo-
gia.

El nou sistema suposa una millora subs-
tancial en la seguretat de la infraestruc-
tura, ja que substitueix les cabines 
aèries per unes encapsulades amb un gas 
de característiques especialment 
aïllants. Aquests aparells tenen una 
major capacitat d'extinció en cas que es 
produís algun incident i són més segurs 
per als tècnics, quan han d'entrar al 
centre de transformació a fer treballs 
de manteniment i millora o a realitzar 
alguna maniobra.

A més, s'han interconnectat entre sí, 
així com a d'altres centres de transfor-
mació de la línia de mitjana tensió, 
creant el que tècnicament es coneix com 
a anella elèctrica. Aquest sistema possi-
bilita que, en cas d'incidència o 
d'indisposició d'una de les línies, es 

pugui donar servei als clients afectats 
per una via alternativa (tot recuperant 
més ràpidament potència i clients), la 
qual cosa repercuteix no només en una 
reducció del temps de reposició, sinó 
també en el fet que no hi ha interrupció 
del servei en casos de treballs progra-
mats o manteniment de la xarxa. Per 
fer-ho possible, ha calgut l'estesa de més 
de 800 metres de nou cablejat soterrani.

És un gran pas, però encara caldrà dur 
a terme més actuacions per aconseguir 
una instal·lació completament moderna i 
preparada per donar resposta a les 
necessitats energètiques d'un futur que 
ja és aquí. Ara cal que tant l'Ajuntament 
de Cerdanyola, com la companyia 
Endesa, compleixin les promeses de 
millora.



14 15NOTÍCIES NOTÍCIES

SANTI LLORENS INAUGURA EL TERCER CICLE 
D'EXPOSICIONS A BELLATERRA
La seva exposició "Gravat, artesania anacrònica", repassa 
històricament aquest tipus d'art a diferents parts del món.

Les tres exposicions del segon cicle 
Bellaterra d'Artistes ens van permetre 
seguir reflexionant sobre diferents 
aspectes de la vida de la mà de l'art. 
Vam poder veure creacions que han 
il·lustrat l'arribada de la Festa Major des 
de l'existència de l'EMD; Gloria Ruiz ens 
va convidar a mirar la vida com aquell 
espai entre en "d'on venim" i "on anem"; 
mentre que Luisa Barba ens va presentar 
les creacions fetes des de la seva ànima.

El passat dia 12 de gener es va inaugu-
rar el tercer cicle d'exposicions a Bella-
terra que durarà fins al mes de juny del 
2023. Constarà de tres exposicions que 

ens permetran seguir coneixent les obres 
d'artistes de Bellaterra, com és el cas de 
Santi Llorens, que en la seva actual 
exposició titulada "Gravat, artesania 
anacrònica", repassa històricament 
aquest tipus d'art a diferents parts del 
món, a través de les seves pròpies obres.

Llorens explica que la imatge acompan-
ya a l'home des del principi dels temps 
vinculada a la representació del misteri 
de la interpretació gràfica del món, del 
passat, del present i del futur, utilitzada 
per les minories per controlar i dominar 
els súbdits. Recordant que fins al segle 

XVIII, a bona part d'Europa, el 90% de la 
població era analfabeta.

El gravat neix al segle XV i representa 
la democratització de les imatges, i la 
possibilitat de divulgar de forma massi-
va, fets i pensaments. Posteriorment, 
s'integra dins de la impremta com l'eina 
més potent de comunicació durant uns 
quants segles.

S'inicia al gremi de joiers, i es consti-
tueix en una veritable indústria, ja que 
agrupava en un mateix taller diversos 
llocs de treball especialitzats. El factor 
temps era bàsic en el procés de creació, 

ja que un sol gravat requeria moltes 
hores de treball, fins i tot dies.

A la següent exposició del cicle, que 
s'inaugurarà el dia 2 de març, compta-
rem amb la participació d'una entitat de 
fora del poble, com és el de Catalònia 
Fundació Creactiva, que ens presentarà 
el treball realitzat durant mesos per les 
persones de la Residència Sant Medir.

I per tancar el tercer cicle, el 5 de maig 
s'inaugurarà l'exposició col·lectiva dels 
alumnes del taller de pintura de l'EMD de 
Bellaterra.

Recordeu que si voleu dur a terme una exposició artística a 
Bellaterra, ho podeu sol·licitar per telèfon a l'EMD (935 181 
830), o per correu electrònic a cultura@emdbellaterra.cat
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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

L'any 2023 les tarifes del transport 
públic es mantindran amb els mateixos 
descomptes que es van iniciar a setem-
bre de 2022, excepte per a la T-casual, 
que deixarà de tenir aquesta bonifica-
ció.

Així ho va anunciar l'Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), indi-
cant que aquests descomptes seran 
vàlids fins al dia 30 de juny del 2023 i 
quedaran pendents de revisió de cara al 
segon semestre de 2023. Així doncs, els 
títols de transport que mantenen ini-
cialment els descomptes són la T-usual, 
la T-jove, la T-70/90 i la T-4. El des-
compte segueix aplicant a totes les 
zones, a totes les variants per famílies 
nombroses i monoparentals i a la T-usual 
bonificada per a persones en situació 
d'atur.

D'altra banda, els títols adquirits fins 
al 31 de desembre del 2022 seran vàlids 

ES MANTENEN ELS DESCOMPTES EN EL TRANSPORT 
PÚBLIC PER AL 2023, EXCEPTE PER LA T-CASUAL
Els títols amb descompte estaran assegurats fins al 30 de juny, 
que podran ser revisats de cara al segon semestre de l'any.

fins al 31 de desembre de 2023, excep-
te la T-casual, la targeta T-16 i la targe-
ta T-verda. Les T-casual comprades el 
2022 només s'han pogut fer servir fins al 
15 de gener de 2023, i la T-16 i la T-verda 
tenen la seva pròpia caducitat.

Tret de la T-casual, els títols adquirits 
durant l'any 2022 no es poden bescanviar 
per títols de tarifa 2023 perquè la seva 
validesa s'allarga fins al 31 de desembre 
de 2023.

Les T-casual comprades durant el 
2022 i que no s'hagin validat ni un sol 
cop es poden bescanviar de l'1 de gener 
al 31 de març de 2023. Si escau, caldrà 
abonar-ne la diferència de preu.

Aquest bescanvi s'ha de sol·licitar als 
centres d'atenció al client dels opera-
dors de transport. Als Punts TMB, es bes-
canvien les T-casual comprades a TMB.
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CREMA DE VERDURES D'HIVERN
Recepta extreta de www.cuina.cat

INGREDIENTS: 

• 1 carbassa petita
• 1 ceba
• 1 cabeça d’alls
• 1/2 porro
• 150 ml de nata líquida
• 100 g de mantega
• 10 g de trompetes de la mort seques
• brou de carn o de verdura, o aigua
• sal
• pebre negre
• oli d’oliva verge extra

PREPARACIÓ:

- Renteu bé la carbassa, elimineu-ne totes les llavors i talleu-la.
- Emboliqueu la cabeça d’alls en paper de plata.
- Unteu una safata de forn amb oli d’oliva i poseu-hi els talls de carbassa; salpebreu-la i 

ruixeu-la amb més oli d’oliva. Afegiu-hi la cabeça d’alls i poseu-ho al forn calent, a 180 ºC, 
45 min, remenant-ho de tant en tant.

- Peleu la ceba, renteu el porro, piqueu-los finament i sofregiu-los en una cassola amb una 
mica de mantega i oli d’oliva, fins que estiguin translúcids.

- Afegiu-hi la carbassa, feu un tall a la cabeça d’alls per poder-ne extreure la polpa i afe-
giu-la-hi. Remeneu-ho i cobriu-ho amb el brou o l’aigua.

- Continueu la cocció 20 min i tritureu-ho amb una batedora. Passeu-ho per un colador 
xinès i torneu-ho a posar al foc. Afegiu-hi la meitat de la nata, feu que arrenqui el bull i 
rectifiqueu-ho de sal i pebre negre.

- Fregiu les trompetes de la mort.
- Serviu la crema de verdures amb un rajolí de nata i les trompetes de la mort cruixents.

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.



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.

BELLATERRA.TV

 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.


