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Comença un nou any i amb ell comencen 
també un munt de noves oportunitats. 
El fet de tancar una porta sempre implica 
obrir-ne una nova i, any rere any, els nos-
tres desitjos mes grans es demanen la nit 
de Cap d'Any.
Vivim temps difícils però des de la redacció 
del Tot Bellaterra veiem un floc d'esperança 
i estem convençuts que serà un gran any. 
Un any de noves oportunitats, de noves 
esperances, de fer nous amics i, en defini-
tiva, un any amb força llum! 
El nostre desig per aquest any que tot just 
comença és millorar, créixer i seguir fent-
vos costat cada mes.

Agraint la confiança que ens heu depositat 
us volem desitjar Feliç 2012.
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L’Ajuntament va aprovar l’ampliació de 
l’Escola Ramon Fuster de 600 a 1.300 alum-
nes tot i l’informe desfavorable de mobili-
tat de l’EMD. L’expedient urbanístic està 
ara en mans de la Generalitat que ha de 
donar el seu vist i plau per la seva aprova-
ció definitiva. L’EMD ja ha anunciat 
accions legals contra aquesta modificació 
urbanística.
 
Si la Generalitat donés llum verda al pro-
jecte, l’Escola Ramon Fuster, situada al 
carrer Joaquim Ruyra, podria elevar dos 
pisos més el nou edifici, arribant als 5 
pisos d’alçada per donar cabuda als nous 
alumnes de Batxillerat.

L’AjuntAMEnt trEPItjA LA CoMPEtènCIA DE 
MobILItAt DE L’EMD I AProvA L’AMPLIACIó DE 
L’ESCoLA  rAMon FuStEr

L’EMD ha presentat un informe desfavora-
ble de mobilitat basat en l’estudi de 
mobilitat generada realitzat per 
l’empresa Doymo que diagnostica el 
col·lapse actual que provoca l’Escola 
dues vegades al dia i pronostica un 
col·lapse total amb els 1.300 alumnes 
projectats.
 
L’Ajuntament en l’expedient urbanístic 
afirma que “L’ordenació de la proposta no 
modifica la vialitat i no afecta a la mobi-
litat”.
 
L’EMD ha publicat el debat a la web   
www.bellaterra.diba.cat

El President de l’EMD va demanar, 
en roda de premsa, coherència a 
l’actual Govern de la Generalitat 
fent referència al recolzament del 
seu grup parlamentari als acords 
aprovats al Parlament de Catalun-
ya de no dividir bellaterra amb la 
Autovia Interpolar i de destinar els 
terrenys de la reserva d’aquesta 
infraestructura única i exclusiva-
ment a la Via Verda del Vallès, el 
Camí verd.
 
ramon Andreu: “La construcció del 
tram de Bellaterra de l’Autovia 
Interpolar per dins del poble supo-
saria connectar, amb una drecera, 
les dues autopistes més importants 
de Catalunya i aniria en contra dels 
acords del Parlament”.

L’EnLLAç DE LES AutoPIStES AMEnAçA 
bELLAtErrA

 

Ramón Andreu en roda de premsa

Diputat de Convergència i Unió Josep Rull

La passada legislatura, el Diputat de Convergència 
i Unió Josep Rull defensava contundentment la 
necessitat de trobar traçats alternatius o solucions 
de tràfic alternatives que no passessin per dins del 
nucli urbà de Bellaterra i recolzava la dedicació 
exclusiva dels terrenys reservats per l’Autovia 
Interpolar a la construcció de la Via Verda del 
Vallès.
 
josep rull: “Nosaltres sempre hem dit el mateix, 
que la Via Interpolar és necessària, però que en 
aquest tram entre Can Sant Joan i el nus de Sant 
Pau hem de ser capaços de trobar un traçat alter-
natiu o mesures alternatives a fi d’evitar que es 
parteixi el nucli urbà de Bellaterra. Hi ha un con-
sens molt ampli territorial i per tant el Govern ha 
de ser sensible a això.”
 
La rotonda que enllaça l’Autovia Interpolar amb 
l’Autopista C-58 va ser inaugurada el passat dia 
10 de gener per l’honorable President de la 
Generalitat Sr. Artur Mas i va ser presentada com 
la rotonda elevada més gran d’Espanya.

Nou edifici de l’escola Ramón Fuster
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La sessió familiar del passat diven-
dres 16 de desembre al Musical va ser 
tot un èxit. La sala es va omplir de 
nens entre 3 i 8 anys que, juntament 
amb els seus pares, van poder formar 
part de la història del Trencanous. 
En primer lloc es va fer una lectura 
del conte nadalenc per situar al 
públic. Va ser sorprenent veure com 
els petits bellaterrencs ja coneixien 
la història i escoltaven atentament 
durant tota la sessió. A continuació, 
el Musical proporcionà una pila 
d’instruments musicals (panderetes, 
bastonets de fusta...) i vam poder 
viure un concert improvisat de la mà 
d’aquests petits artistes. Uns artistes 
que van endinsar-se en un món màgic 
de joguines i personatges peculiars. 
Va ser una bona ocasió per tal que 
pares i fills participessin activament i 

EL trEnCAnouS
espontàniament de les activitats relacionades 
amb el conte del Trencanous i ballessin al ritme 
de la música russa de Tchaikovsky.
Un cop finalitzada la sessió, vam poder gaudir 
d’audicions de la mà dels alumnes del Musical.

L’any passat, l’Ajuntament va decidir 
reduir l’aportació econòmica a l’EMD en 
un 30% donant lloc a un contenciós admi-
nistratiu presentat per l’EMD per 
l’incompliment del Conveni aprovat per 
l’Ajuntament i per la Generalitat. 
Actualment, l’ajuntament acumula un 
deute vers l’EMD de més de 300.000 
euros.
 
L’EMD va proposar a l’Ajuntament 
crear una comissió per negociar un 
nou conveni de col·laboració amb la 

L’AjuntAMEnt no ACCEPtA CoMPLIr EL 
ConvEnI DE L’EMD

condició prèvia que l’Ajuntament donés 
compliment al conveni actual. Això suposa-
ria que l’ajuntament reconegués el deute de 
300.000 euros acumulat amb l’EMD.
 
Aquesta proposta va ser modificada en el 
debat del Ple de Cerdanyola per un altre en 
la que l’Ajuntament només acceptava crear 
una comissió per negociar un nou conveni, 
sense fer cap referència a la cancel·lació 
del deute econòmic acumulat. El President 
de l’EMD va expressar la seva disconformitat 
amb la modificació que alterava clarament 
l’oferiment realitzat per l’EMD, però tot i 
que importants grups municipals es van mos-
trar partidaris de complir el conveni i 
reconèixer el deute de 300.000 euros, la pro-
posta no es va modificar.
 
Caldrà esperar doncs a la resolució del Con-
tenciós Administratiu que va presentar l’EMD 
per via judicial per solucionar aquestes dis-
crepàncies.
L’EMD ha publicat el debat a la web 
www.bellaterra.diba.cat

NOTICIES
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'Els Pastorets' és una de les repre-
sentacions nadalenques per 
excel•lència. El passat 17 de des-
embre, sota la direcció de Maria 
Rosa Garcia i Puri Ribelles, els 
nois i noies del Turó en van fer 
una exitosa representació. El 
Centre Cívic del Turó es va con-
vertir en Betlem per unes hores i 
es va poder gaudir d’una història 
que barreja continguts del misteri 
cristià del naixement de Jesús, 
com la lluita del bé contra el mal. 
El Lluquet, el Rovelló, els dimo-
nis...  ens van fer passar una bona 
estona a tots els bellaterrencs i 
van rebre un fort aplaudiment. Al 
finalitzar, els actors amateurs del 
Turó van tenir la iniciativa de fer 
cadascú una ofrena al nen Jesús 
com a mostra de generositat. Un 
cop finalitzat l’acte, es va poder 
degustar una bona xocolatada.

ESPECIAL NADAL

ELS PAStorEtS
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La parròquia de Bellaterra va acollir el passat 
dissabte 17 de desembre magnífiques veus, rap-
sodes i músics, que van donar forma al concert 
de Nadal de Bellaterra 2011. Una acurada orga-
nització, de la mà de la unió de veïns i del Musi-
cal, va fer que es complís el programa esta-
blert. En primer lloc, es va recitar el cant núme-
ro 4 del poema de Nadal de Josep Maria de 
Sagarra (1894-1961). A continuació la orquestra 
Presto con Fuocco, sota la direcció de Heriberto 
Fonseca, ens van deleitar amb cinc obres mes-
tres. Per finalitzar, la Coral de Bellaterra junta-
ment amb el Cor l’Oronell, sota el càrrec de 
Francesc d’Assís Pagès, van cantar-nos Nadales 
tan en català com en anglès. Va ser una vetllada 
familiar i càlida en la qual tots els bellaterrencs 
vam poder gaudir de la sensibilitat que ens 
aporta l’art de la música. Acabat el concert, 
companys i amics ens esperaven al Club Bellate-
rra per acabar la nit amb un bon ressopó.

ConCErt DE nADAL



12

rECoLLIDA D’ALIMEntS
Es va demostrar, una vegada més, que Bella-
terra és solidària el passat dia 17 al CONDIS 
del nostre poble. Bellaterra Decideix va orga-
nitzar una recollida d’aliments que va ser tot 
un èxit. Moltes persones que entraven al 
supermercat a fer la compra en sortien amb 
una pila d’aliments per alegrar el Nadal a la 
gent més necessitada. Finalment van acabar 
omplint una furgoneta sencera. Des d’aquí 
volem agrair l’alta participació dels Bellate-
rrencs.

SOPAR DE NADAL, QUINTO I ROM CREMAT
Joves i grans van omplir el passat dissabte 17 de des-
embre el Centre Cívic de Bellaterra. Al llarg de tres 
grans taules, el sopar de Nadal es va celebrar en un 
ambient familiar gràcies a una impecable organització 
dels del Cau. Alguns dels escoltes van disfressar-se de 
dimonis per donar color i to nadalenc a la vetllada. Un 
cop acabat el sopar, va començar l’esperat quinto. 
Alguns es van posar la barretina catalana i van escoltar 
amb atenció els números cantats pel lloro. Els més 
afortunats van poder cridar quinto o plena i van obtenir 
regals divertits com a recompensa de la seva gran sort. 
Per tancar l’acte els més grans van poder gaudir d’un 
rom cremat.

rECoLLIDA DE joGuInES
Durant el cap de setmana del 16 i 17 de desembre, el Cen-
tre Cívic del Turó es va convertir en la seu improvisada de 
la campanya nadalenca de recollida de joguines  Tots els 
bellaterrencs van tenir la oportunitat de fer una donació 
de joguines per tots aquells nens que més ho necessiten. 
Es va aconseguir omplir-ne una bona bossa, la qual va ser 
recollida per la Creu Roja el diumenge a la tarda.

ESPECIAL NADAL

DE 4 SESSIONS 
DE M Ú S I C A
PER EMBARASSADES

Per gaudir dels beneficis de la musica abans de neixer... 

foto: www.lauraruiz.com
C/Ramon Llull, 16 - 08193 - Bellaterra - Telf. 93 580 42 46 - info@elmusical.cat - www.elmusical.cat 

Nom embarassada:

×*Si estàs embarassada i t’han regalat aquest xec truca al 93 580 42 46 
o envia un e-mail a info@elmusical.cat i reserva els teus dies! 

Les sessions es fan els mesos de gener-febrer-març. 
Pots consultar els dies a www.elmusical.cat.
 Gaudeix de la música ja abans que neixi! 

Coneixes una EMBARASSADA i no saps què REGALAR-li aquest NADAL?

1. Entra a www.elmusical.cat i omple la inscripció amb les 
teves dades i el nom de qui li vols fer el regal.

2. Fes el pagament del xec regal.

3. Imprimeix el xec regal i fes feliç a una embarassada! 

4. L’embarassada reserva els dies que li van bé i 
disfruta del teu regal.

*Aquest xec només és vàlid si s’ha fet la inscripció i el pagament prèviament a les sessions.
*Pots consultar els dies de les sessions a www.elmusical.cat 

REGALA-LI 

MÚSICA !
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Diumenge 18 de desembre, s’escolten 
unes veus dolces que surten del Centre 
Cívic del Turó de Sant Pau. Canten en 
anglès? Entrem i ens adonem que són 
la Coral del Turó de Sant Pau que avui 
s’han reunit per cantar Nadales i Gos-
pel. Tots vesteixen de negre però en 
cada un d’ells s’hi destaca un detall de 
color vermell. Canten la primera cançó 
amb una espelma a la mà per donar 

ConCErt DE nADALES I GoSPEL turó
escalfor a la sala. Ferran Huertas acompanya 
aquest magnífic grup al piano. Trenquen els 
esquemes i ens sorprenen amb cançons com: 
“Vuelve a casa, vuelve por Navidad” o “ Las 
muñecas de famosa se dirigen al portal”. Volen 
fer el públic partícip, un públic que cançó rere 
cançó els aplaudeix amb força. Canten tots 
junts la cançó catalana “ Fum, fum, fum” i 
l’acte finalitza amb un brindis de cava acom-
panyat de torrons. 
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El passat 5 de gener a les sis de la tarda, 
arribaven com cada any els Reis Mags 
d’Orient. Hi havia gran expectació, la 

ESPECIAL NADAL ESPECIAL NADAL

nIt DE rEIS
majoria de nens van arribar amb antel•lació 
a la Plaça del Pi juntament amb les seves 
famílies.
Els nois del Cau de Bellaterra van formar el 
característic passadís de torxes per con-
duir els reis per la Plaça del Pi. I així, el foc 
que il•luminava la plaça, omplia els nens 
d’il•lusió i nervis per l’esperada arribada.
Com és autèntic a Bellaterra, ses majestats 
els Reis d’Orient, visiten el poble servint-
se dels ferrocarrils. Per aquest motiu, cada 
tren que passava feia que els nens paressin 
atenció, tot mirant cap a l’estació, esti-
rant el coll i obrint els ulls.

L’escenari estava preparat i 
els nens corejaven clamors 
per animar la benvinguda 
quan finalment van arribar 
els tres esperats: el rei 
blanc, Melcior; el rei ros, 
Gaspar; i el rei negre, Balta-
sar. Acompanyats per pat-
ges, van enlluernar el jovent 
amb els seus elegants ves-
tits i les seves precioses 
corones.
Un cop arribats a l’escenari, 
el president de l’EMD, 
Ramon Andreu, va fer entre-
ga de la clau, objecte molt 
important per a que els Reis 
Mags puguin entrar a totes 
les cases del poble i deixar 
regals. A continuació, es va 
escoltar les cançons 
d’alguns nens de El Musical.
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PoChAS Con ALMEjAS
Ingredientes 

• 1/2 kg. de almejas
• 400 grs. de alubias o pochas
• 1 cebolla roja
• 1 diente de ajo
• 2 tomates rojos medianos
• 1 pimiento rojo de piquillo
• 1 guindilla fresca (roja o verde)
• 1 vasito de vino blanco
• perejil picado fresco
• aceite de oliva y sal

Preparación 

Ponemos dos horas antes las almejas en remojo con sal gorda. En una cazuela cocemos las 
alubias a fuego suave cubiertas de agua. Espumamos cuando sea necesario. Picamos la 
guindilla, cortamos el pimiento en cubitos y prensamos el ajo. Sofreímos todo esto con un 
buen chorro de aceite de oliva durante 5 minutos. Después agregamos el sofrito a las alu-
bias y continuamos la cocción lentamente.

Pelamos y picamos la cebolla y los tomates, los rehogamos en una sartén durante 15 minu-
tos. Agregamos sal y removemos. Lavamos y escurrimos las almejas y las echamos al guiso 
anterior. Regamos con el vino, tapamos y dejamos cocer 10 minutos.

Retiramos las almejas con una espumadera, trituramos la salsa de tomate y la agregamos 
a las alubias moviendo la cazuela, y continuamos cociendo hasta que estén tiernas. Aña-
dimos las almejas. Dejamos reposar media hora antes de servir espolvoreadas de perejil.

Recepta per gentilesa de Alex Lapuente, Xef de IN RESTAURANT

ESPECIAL NADAL

Els flamants cotxes antics, espera-
ven aparcats per portar cada rei 
fins l’església de Bellaterra. Durant 
el trajecte van poder pujar alguns 
nens als cotxes i la resta van seguir-
los caminant i collint els caramels 
que regalaven els patges.
Aquest ritual dóna pas a una nit de 
dura feina pels reis, ja que han de 
repartir tots aquells regals que els 
nens han demanat en les cartes 
que els han fet arribar. Potser fins i 
tot portaran carbó de sucre, per 
aquells que no s’han portat del tot 
bé durant l’any.
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El Reiki és una energia sanadora que equi-
libra i sana en profunditat a nivell físic, 
mental, emocional i espiritual el nostre 
ésser.

Aquesta energia és transmesa a través de 
les mans del terapeuta o practicant de Rei-
ki, convertint-se aquest en un canal entre 
l’energia natural universal i el pacient.

No tan sols es fa Reiki a les persones, sinó 
també a plantes, animals, i situacions pas-
sades, presents o futures. El practicant de 
Reiki també es pot fer Reiki a ell mateix 
per mitjà de l’autosanació.

L’energia Reiki actua en profunditat, anant 
a l’arrel del problema físic, mental o emo-
cional fent que l’emoció o el patró de con-
ducta que ha creat el desequilibri es mani-
festi i sigui sanat.

Alguns dels problemes que tracta son:

• Problemes físics.

• Problemes mentals-emocionals com:
     - Ansietat.
     - Depressió.
     - Obsessions.
     - Pors.
     - Inseguretat.
     - Problemes d’autoestima.
     - Recuperació de l’equilibri emocional.
     - Traumes, etc.

L’energia Reiki també ajuda en el creixe-
ment personal, en l’expansió de la nostra 
consciència i en la creació d’un sentiment 
de pau i armonia.

El Reiki és una oportunitat per conèixer-
nos, una oportunitat per fer desaparèixer 
els bloquejos que ens fan patir o ens angoi-
xen, les pors que ens impedeixen afrontar 
els problemes, i els sentiments de culpa 
que ens boicotejen la nostra sanació emo-
cional. Quan som capaços de dirigir la nos-
tra vida sense pors ni culpes llavors ens 
sentim més lliures i feliços.

Mª del Mar Baena. 
Mestre de Reiki i Presidenta de L’Associació 
Catalana de Practicants de Reiki.
Cursos : Bellaterra EMD – Tel. 93 518 18 30

QUè éS EL REIkI?

SALUT ESTETICA

Relleno facial: elimina las arrugas de 
expresión
El ácido hialurónico, no es más que un 
componente esencial de nuestra piel, 
que sirve como soporte del colágeno y 
las fibras de elastina. Su función princi-
pal es mantener la piel lisa e hidratada, 
ya que es capaz de absorber hasta 1000 
veces su peso en agua.
 El problema es que con los años la pro-
ducción de ácido hialurónico disminu-
ye.
A partir de los 20 años, aproximada-
mente, la piel va perdiendo su capaci-
dad de retener agua, y es cuando 
comenzamos a ver las líneas finas en 
nuestra piel. Cualquier crema o trata-
miento que lleve ácido hialurónico ayu-
dará a nuestra piel a absorber mejor la 
hidratación.
En la actualidad algunos compuestos 
inyectables de la llamada Medicina 
Estética o Cirugía Cosmética llevan 
este acido.
El Acido Hialuronico ha revolucionado 
el mercado Medico y Cosmético en la 
última década y, junto con el Botox , es 
la sustancia protagonista del relleno 
antiarrugas.
¿Cómo se aplican los rellenos faciales?

Se inyecta superficialmente en la piel, 
mediante una aguja muy fina, integrán-
dose de manera natural, sin producir 
alergia y proporcionando una mayor 
hidratación y volumen a la dermis. 
Es un relleno reabsorbible, no provocan 
rechazo, son prácticamente indoloros y 
de resultados inmediatos.

ACIDo hIALuronICo

 La duración media del implante depende de la 
calidad de la piel, pero el efecto del relleno 
facial reabsorbible suele durar entre ocho y 
diez meses.
El avance más novedoso es que se puede apli-
car para eliminar arrugas, gracias a su textura 
y composición química.
 Generalmente, una sesión es suficiente y los 
resultados son inmediatos. En 1 ó 2 sesiones, 
de no más de 20 minutos de duración, se mejo-
ran notablemente las arrugas o cicatrices del 
rostro.
El tratamiento no requiere hospitalización, 
por lo que el paciente puede reanudar su vida 
normal justo después del tratamiento.
Es recomendable utilizar protección solar des-
pués del tratamiento y evitar exponerse a los 
rayos solares.
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GuÍA CoMErCIAL bELLAtErrA
Axis Gestió Inmobiliaria

Estètica Pepa Rosell

Miraqueguau

Paper's

93 725 44 33

617 37 57 65

93 580 47 09

93 592 10 93

rEStAurAntS
Marcs

Hostal Sant Pancràs

Can Edo

Bar del Club

Ebano

93 580 85 31

93 692 20 54

93 580 66 60

93 592 97 52

93 580 33 40

AGENDA

AGEnDA GEnEr I FEbrEr

taller de Lectura. 

Primera trobada: 27 Gener 18 hores
Lloc: Sala de lectura del Centre Cívic del turó de Sant Pau.
Es proposa fer un grup de persones interessades en la lectura de 
llibres junt amb una persona conductora del grup. 
Primera trobada amb totes les persones interessades. Cal portar 
sugeriments de llibres y ganes de llegir. 
La proposta inicial es una reunió mensual en divendres de 18 a 20 
hores. 
 

 
taller de punt de mitja.

Primera trobada: 4 de Febrer 18 hores
Lloc: Sala del Centre Cívic del turó de Sant Pau
Continuació del taller de punt iniciat l'any passat. La primera tro-
bada será el 4 de Febrer i es proposa cada primer dissabte de 
mes.
Taller per petits i grans. Cal portar agulles de fer mitja, llana i el 
vostre projecte.

27/GENER

4/FEBRER

Apropament a la ciència.

“Genoma i recombinació: traçant la història evolutiva 
dels humans” (premi de Comunicació Científica 2.010)
Conferenciant: Marta Melé i Messeguer. Investigadora.
hora: 20,00 h.
Lloc: Sala del Centre Cívic.

16/FEBRER
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urGEnCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulancia Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

SErvEIS SAnItArIS
CAP Serraparera
Cita previa Atenció Primaria
CAP Canaletes
Cap Fontetes
Alcoholics Anònims
Centre Salud  Mental
Creu  Roja
Programa d'Atenció a la Dona
Ass. E. contra el Càncer
Hospital Parc Taulí 
Hospital General de Catalunya
Residencia Geriatrica CIM Bellaterra

FArMACIA
Farmàcia a Bellaterra    
Horari  9-13'30 i 16'30-20 hr
Cap de setmana 11-14 hr

SErvEI MunICIPAL CErDAnYoLA -EMD
Atenció Ciutadana Cerdanyola
Ajuntament OAC
Ateneu
Arxiu Municipal
Urbanisme
Cultura
Universitat Autònoma UAB

tELEFonS D'IntErèS
Aigües Cassa - Avaries

Fecsa Endesa

Gas Natural 

Butà

Correus  Uab
Parróquia de la Santa Creu
Deixallèria Campus Uab
Aeroport  Aena
Bus  Sarbus
FF CC
Renfe

Taxi Honrubia
Taxi Cerdanyola
Taxi Mercedes
Taxi Sant Cugat

ESCoLES
Escola Ramon Fuster
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
Ies Pere Calders
Escola Walforf-Steiner  "El Til.ler"

MÚSICA
El Musical 

ESPortS
El Club
Saf

112
O61

93 712 03 03
93 580 33 33

112  -  93 582 03 00
O92  -  93 691 20 00
112  -  93 592 47 00
1091 - 93 594 24 80

900 900 120

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

93 691 46 55

O1O
93 580 88 88

93 580 88 88 ext 870
94 580 88 88 ext 164

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

93 518 18 30

900 878 583 
902 290 280
900 770 077 
900 858 785
900 750 750
902 200 850
901 100 100 
93 725 62 77
93 581 14 06
93 692 09 71
93 581 33 97
902 404 704
93 580 67 00
93 205 15 15
902 320 320
93 691 88 69
639 72 11 11
93 580 27 27
93 307 07 07
93 589 44 22

93 586 41 06
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

telefons de Contacte bellaterra

EMD bELLAtErrA
Oficina d'atenció al Ciutadà
Plaça Maragall, 4
www.bellaterra.diba.cat
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* Plànol cedit per l’EMD de Bellaterra

Mare de Déu de Montserrat,Pl. .. C2
Margenat, C. .................... F1
Mercè Rodoreda, C. ......... H5
Mestre Nicolau, C. ............ F3
Miquel Servet, Av. ............. D4
Montseny, C. .................... D5
N
Narcís Monturiol, C. .......... E3
Narcís Oller, C. ................. E3
Noucreus, C. ................... H3
O
Octavi Bruix, C. .............. G3/4
P
Pedregar, C. ..................... D3
Pere Quart, C. ................ D/E2
Pérez Moya, C. .............. F/G1
Pi, Pl. ............................... F5
Pin i Soler, C. ................. C2/3
Pintor Fortuny, C. ........... G3/4
Pintor Opisso, C. ............ F/G3
Pintor Utrillo, C. ................ F1
R
Ramon Llull, C. .............. E3/4
Roda Ventura, C. .............. H2
Rotonda, C. ...................... C4
S
Sabadell, Ctra. ................ B5

Enric Morera, C. .............. C5
Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5
F
Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4
G
Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4
I
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3
J
Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4 
Joan Fàbregas, Av. ............ E4 
Joan Maragall, Pl. ............ D4
Joaquim Ruyra, C. ........... D2
Josep Carner, C. ............... B5
Josep Iturbi, C. .............. C3/4
Josep Maria Marcet, Av.   D/E4
Josep Sentís, C. ................ E2
Josep Solé, Ptge. .............. E1
Juan Valera, C. ................. D2
L
Lleó XIII, C. .................... J/K6
Lluís de Ábalo, C. ........... F4/5
Lluís Millet, Ptge. ............ E/F4
Lope de Vega, C. .............. K6
M
Major, Pl. ........................... A6

A
Abat Oliba, C. ................. G3
Acàcies, Ptge. ............... D5
Alarcón, C. ...................... D5
Albéniz, C. ....................... I4
Alonso Cano, C. ............... I5
Amadeu Vives, C. ............ C1
Ametllers, Ptge. .............. H2
Antic de St. Cugat, Camí .. J2
Antic dels frares, Camí .... A2
Apel·les Mestres, C. ........ C2
B
Balmes, C. ...................... E3
Bellaterra, Ctra. ................ I5
Bellavista, Ptge. ............... J6
Béquer, Pl. ...................... E3
Bertomeu, Av. ................. F4
C
Can Domènec, C. ......... G2/3
Can Jeroni Martí, C. ..... B/C4
Can Llobet, C. ................. A4
Can Marcet, Camí ........... K2
Can Miró, C. ................ C/D5
Canigó, C. ........................ I2
Carles Buïgas, Ptge. ........ H3
Casas i Amigó, C. ............ F3
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5
D 
Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3
E
Enric Losantos, C. ........... B2

EQUIPAMENTS
1 EMD
1 Centre Cívic Bellaterra
2 Centre Cívic St.Pau
3 Club Bellaterra
4 Escola Bellaire
5 Escola Bellaterra UAB
6 Escola Ramon Fuster
7 Escola de Música El Musical
8 Escola Waldorf
9 Escola Parvulari d’en Pitu

10 Farmàcia de Bellaterra
11 Ferrocarrils Catalans FGC
12 Grup Escolta Bellaterra
13 Institut Pere Calders
14 Parròquia de la Sta.Creu

GUIA COMERCIAL
COMERÇOS RESTAURANTS
A Benzinera Repsol L Blanc
B Crousehouse Bellaterra M Can Edo
C Estètica Pepa Rosell N Can Lambert
D Forn Il Fornaio O El Galliner
E Axis Gestió Immobiliaria P El Pedregar
F Mira Que Guau Q El Revolt
H Moda Camden (UAB) R Hostal Sant Pancràs

I Paper’s S Marcs
J Supermercat Condis T El Club
K Taller de Viatges U Cafè del Turó

Salcillo, C. ...................... I5/6
Sant Llorenç, C. ............... J2
Sant Pancraç, C. ............. D4
Sant Pau, C. .................... B5
Sant Plàcid, C. ................ C4
Santa Creu, Ptge. ............ E4
Santiago Rusiñol, C. ........ E4
Sardanista Serra, C. ......... C5
Serafí Pitarra, C. ........... B2/3
T
Talent, C. .......................... I2
Talió, C. ............................ I2
Talismà, C. ....................... J2
Tamborí, C. ...................... I2
Tatuatge, C. ..................... K2
Terranova, C. ................ G2/3
Til·ler, C. .......................... J2
Tirso de Molina, C. ............ I4
Topazi, C. ..................... H1/2
Tosca, C. .......................... I2
Tulipa, C. ........................ H2
U
Universitat Autònoma, Ctra.  A6/7
Urbanització Turó de St.Pau
    Carrers 1 al 8 .............. A7
    Carrers 9 al 13 ............ A8
V
Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2

U

Ebano

N

1 2 3 4
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C,D,E,F
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Q
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S

A
Abat Oliba, C. ................. G3
Acàcies, Ptge. ............... D5
Alarcón, C. ...................... D5
Albéniz, C. ....................... I4
Alonso Cano, C. ............... I5
Amadeu Vives, C. ............ C1
Ametllers, Ptge. .............. H2
Antic de St. Cugat, Camí .. J2
Antic dels frares, Camí .... A2
Apel·les Mestres, C. ........ C2
B
Balmes, C. ...................... E3
Bellaterra, Ctra. ................ I5
Bellavista, Ptge. ............... J6
Béquer, Pl. ...................... E3
Bertomeu, Av. ................. F4
C
Can Domènec, C. ......... G2/3
Can Jeroni Martí, C. ..... B/C4
Can Llobet, C. ................. A4
Can Marcet, Camí ........... K2
Can Miró, C. ................ C/D5
Canigó, C. ........................ I2
Carles Buïgas, Ptge. ........ H3
Casas i Amigó, C. ............ F3
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5
D
Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3
E
Enric Losantos, C. ........... B2




