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Ja arriba la primavera, lluny queda la imat-
ge nevada de la nostra població i poc a poc  
despunten els primers brots i les primeres 
flors primaverenques. 

Malauradament  aquest cop  la primavera 
ve acompanyada de  moments difícils per 
Bellaterra. De nou ens envolten grans pro-
blemes.  L'inici de les activitats a Can Fatjó 
amenacen de nou el nostre entorn, que 
juntament amb l'Interpolar i els problemes 
econòmics entre d'altres fan que el nostre 
dia a dia estigui ple d'interrogants.

Bellaterrencs, ens caldrà molta força i unió 
de tots per desempallegar-nos d'aquestes 
grans amenaces.
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Totes les alarmes s’han disparat 
quan l’Empresa Puigfel ha iniciat 
novament les obres a Can Fatjó. 
Aquesta empresa va demanar permís 
a la Generalitat per fer un gran abo-
cador d’escombraries a tocar de 
les cases de Bellaterra i Sant Cugat 
i de les escoles, hospitals, hotels i 
oficines del Polígon de Sant Joan. 
Després d’un important rebuig ciu-
tadà i institucional, la Generalitat li 
va denegar el permís per incompati-
bilitat urbanística, però tot i això fa 
pocs dies incomprensiblement ha 
reiniciat les obres de construcció.

La Plataforma contra l’abocador de deixalles de 
Can Fatjó, ha enviat una carta oberta a 
l’alcaldessa de Cerdanyola Carme Carmona i al 
Conseller de Territori Lluís Recoder on els dema-
na que es manifestin urgentment sobre les obres 
de Can Fatjó. 

La Plataforma denuncia que l’Empresa Puigfel 
està acondicionant l’abocador “Hi ha cinc 
màquines excavadores treballant en l’ampliació 
i l’acondicionament del fons del vas. Experts 
consultats confirmen que les màquines estan 
acabant de preparar els darrers talussos i ber-
mes per poder començar a posar les làmines 
geotèxtils. El pas següent ja seria dipositar les 

L’ABoCADor ES TornA A PoSAr En MArxA
LA PLATAForMA I L’EMD TornEn A DEnunCIAr-Lo

bales de deixalles”. I exigeix que davant de la 
forta alarma social que genera aquest projec-
te l’alcaldessa de Cerdanyola Carme Carmona 
i el Conseller de Territori Lluís Recoder es 
manifestin urgentment. “exigim una resposta 
ràpida, clara i contundent de les administra-
cions. Demanem que Can Fatjó dels Aurons es 
comenci a restaurar ja amb terres segons el 
pla de restauració de l’argilera, tal i com han 
acordat els plens de Cerdanyola, Sant Cugat i 
Bellaterra i el Parlament de Catalunya”.

Pocs dies després, l’ajuntament en una nota 
de premsa afirmava que les obres de Can 
Fatjó eren legals “Un cop feta la inspecció 
pels tècnics de l'Ajuntament, no es van trobar 
indicis de cap obra il•legal en relació a la pre-
sumpta construcció d’un abocador 
d’escombraries" i feia públic que havia enca-
rregat un informe tècnic respecte l’ajustament 
de l’activitat desenvolupada per l’empresa 
Puigfel SA a l’autorització extractiva a Can 
Fatjó dels Aurons. Aquest informe, elaborat 
per l’empresa consultora Payject XXI, pertan-
yent al grup Bureau Veritas, "va concloure que 
no hi havia cap evidència ni indici que 
l’activitat que es desenvolupava a Can Fatjó 
dels Aurons fos diferent de la derivada de 
l’extracció del mineral d’argila autoritzada".

Seguidament el President de l’EMD Bellate-
rra Sr. ramon Andreu en roda de premsa 
denunciava l’impunitat de l’Empresa Puigfel 

en referència a les obres de Can Fatjó 
i les definia com “El moviment il•legal 
de terres més important de la història 
de Catalunya”. Andreu afirmava que 
l’empresa no disposa de l’obligada lli-
cència urbanística de l’Ajuntament i 
que ha multiplicat per 6 el límit del 
volum d’extracció d’argiles permès en 
la seva llicència minera al disposar 
d’un permís per extreure mig milió de 
tones i haver retirat ja 3 milions. “El 
forat actual és equivalent a 4 camps 
de futbol per 10 pisos d’alçada”. Per 
aquest motiu afirmava que l’EMD està 
estudiant mesures legals per presentar 
als tribunals si l’Ajuntament i a la 
Generalitat no aturen les obres. 
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El passat dia 10 es va inaugurar la rotonda 
sobre la C-58. Aquest ha estat un pas més 
en la definició del projecte de Vial Interpo-
lar. Un projecte que ja fa molt de temps 
que va començar i que els veïns i veïnes de 
Bellaterra saben que de portar-se a terme 
suposarà una afectació negativa de les 
seves condicions de vida. 
El Departament de Territori i Sostenibilitat 
sembla que no vulgui escoltar ni les resolu-
cions del seu Parlament, ni les mocions 
dels Ajuntament de St. Cugat i Cerdanyola 
en contra de la construcció d’aquesta via 
pel traçat actualment previst. S’ha dema-
nat repetides vegades que el govern con-
templi i estudi altres alternatives a la con-
nexió de la C- 58 i la B-30 que no suposin 
una partició del nucli edificat de Bellaterra 
i aquest govern, igual que l’anterior ho 
ignora.

L’Associació BELLATERRA CONTRA EL VIAL 
INTERPOLAR demana al Govern que d’una 
manera efectiva es reconsideri l’actual 
projecte. No oblidem que és fruït d’una 
època: els anys 70 en que els paràmetres 
de planificació del territori eren molt dife-
rents dels actuals, per no dir en molts 
aspectes totalment contraris. Tothom sap 
que l’avaluació d’impacte ambiental de les 
infrastructures, criteris de sostenibilitat i 
eficiència són elements que les normatives 
nacionals, estatals i internacionals exigei-
xen i obliguen actualment a tenir en comp-
te en el disseny de les infrastructures.

És veritat que aquest projecte de vial 
interpolar ha estat recollit en posteriors 
planificacions territorials. No és ara el 
moment, ni la voluntat d’aquest escrit de 
fer una anàlisi exhaustiva i detallada 
d’aquestes planificacions; però si volem 

deixar clar que en cap moment s’han con-
templat altres possibilitats per realitzar 
aquesta connexió entre les dues vies 
esmentades. 

L’obligació del Govern no és executar 
aquella decisió que li sigui menys proble-
màtica, sinó la d’estudiar de manera rigo-
rosa alternatives. Més sí el Parlament 
l’insta a través de la Comissió de Política 
Territorial, sí els governs locals ho dema-
nen i sí els que resideixen en el territori ho 
reclamen.

Per tot això demanen que el Govern de la 
Generalitat i de manera concreta el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, ate-
nent les diferents resolucions del seu Par-
lament, busqui alternatives a la construc-
ció del Vial Interpolar que no parteixin el 
nucli habitat de Bellaterra.

BELLATErrA ConTrA EL vIAL InTErPoLAr
CoMunICAT DE PrEMSA

L’Ajuntament de Cerdanyola està 
portant al límit la situació finance-
ra de l’EMD Bellaterra al reduir 
il•legalment l’aportació econò-
mica a l’EMD, reconeguda per 
conveni, en un 40% i no fer efec-
tiu cap ingrés en el que portem 
de l’any 2012. Des de l’EMD afir-
men que aquesta situació és insos-
tenible perquè no es pot donar res-
posta a les competències traspas-
sades i obliga als veïns a veure 
com les seves demandes de millo-
res o reparacions de l’Espai 
Públic queden paralitzades a 
l’EMD per manca de recursos. 

L’EMD confia però en guanyar, per 
via judicial, el recurs contenciós 
administratiu que obligaria a 
l’ajuntament de Cerdanyola a 
complir el conveni i abonar el deu-
te acumulat, tal com va passar 
anys enrera en un recurs similar de 
l’EMD de Valldoreix. 

El President de l’EMD afirmava 
però que aquesta situació és tant 
sols una part de l’estratègia del 

L’AJuntAment de CerdAnyoLA 
InCrEMEnTA EL SEu DEuTE AMB L’EMD

Govern de l’Ajuntament per debilitar al màxim 
l’EMD degut a la confrontació existent per temes 
estratègics com l’abocador de Can Fatjó o 
l’ampliació de l’Escola ramon Fuster i denuncia-
va la paralització de l’ajuntament del traspàs del 
Patrimoni durant els últims dos anys i l’intent de 
censurar les seves intervencions al Ple de Cerdan-
yola.

L’EMD ha posat aquesta situació en coneixement 
de la Consellera del departament de Governació 
la Sra. Joana ortega i ha demanat la seva inter-
venció com a administració responsable per evitar 
que l’EMD faci fallida.
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L’EMD informa,

La Generalitat ha activat el Pla 
Alfa Nivell 1 de risc d’incèndis al 
Vallès Occidental. 

Per aquest motiu es recorda que 
des del 14 de febrer està prohibit 
encendre foc en terrenys forestals  
i en una franja de 500 metres al 
voltant. També es prohibeix  la uti-
lització de fogons de gas, barba-
coes, cremar rostolls, fer focs 
d’esbarjo, per activitats relaciona-
des amb l’apicultura, focs d’artifici, 
entre altres. Ara amb l’activació 

COMUNICAT EMD

del Pla Alfa a nivell 1 s’amplia encara més la prohibició i no es pot llençar 
cigarrets ni llumins, entre altres actuacions.

**Per ampliar aquesta informació www.bellaterra.diba.cat o al telèfon 93 
518 18 30
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Diuen que la cara és el reflex de 
l’ànima, doncs bé, els cotxes són el 
reflex del seu propietari. Això ho 
podreu veure i comprovar en 
l’opuscle que en Santiago Vila-Puig 

un oPuSCLE DELICIÓS
ha editat i que du per títol Autos del meu record 
a Bellaterra, una petita joia sorgida de 
l’alquímia que existeix entre Bellaterra i l’autor. 
Us deia allò de l’ànima perquè, llegit amb 
delectança l’opuscle i sobre tot, mirant les 
fotografies, hom no pot resistir-se a la tempta-
ció de fer un retrat psicològic dels propietaris 
dels vehicles que hi surten. En primer lloc el del 
mateix autor, un home enamorat de Bellaterra, 
observador amatent i delicadíssim amic, que 
entén que la bellesa (amb «b» alta) rau en totes 
les coses, des de la música a la carrosseria o el 
so del motor d’un automòbil. O no és pas cert 
que el repic de les bieles i fins i tot el brunzir 
dels nous motors, forma part de la música que 
defineix cada època? Llegint la primera i la 
segona part del llibre Els automòbils de casa i 
Els meus automòbils, queda palès l’amor que el 
Santiago els hi té, i això és el reflex d’una ànima 
generosa i sensible. La temptació psicoanalítica 
segueix quan ens endinsem en la part dels 
automòbils d’alguns veïns de Bellaterra. Del pri-
mer que en fa menció és del meu avi, Joan 
Fàbregas. Jo, malauradament, no el vaig arribar 
a conèixer ja que va morir tres mesos després 
que jo nasqués, l’any 1953, però els pares, i 
sobre tot els meus cosins més grans me n’han 
fet un retrat acurat, i crec que coincideix amb 
el que hom pot deduir mirant la fotografia del 
Cadfillac del 1945, d’un ostentós que aclapara. 
Així me l’han descrit els meus parents, l’avi 
Fàbregas, un home fet a si mateix i força fatxen-
da que presumia del que tenia. De la família del 
senyor Cottet m’arriba una imatge d’esport, i el 
seu Mercedes n’és un bell reflex, no creieu. I 
així, podria seguir recordant i jugant a fer de 
Freud. Ah, els records! En Santiago ens obre una 
finestra al passat a través d’aquest inventari de 
cotxes, i no només amb llurs fotografies sinó 
amb les explicacions, farcides de detalls que 
ajuden a entendre tota una època. Gràcies, 
Santiago.
   Ignasi Roda Fàbregas
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El Centre Cívic de Bellaterra s’ha vist 
desbordat per centenars de veïns que 
han volgut participar en la xerrada 
d’en Xavier Sala-i-Martín sobre 
l’actual situació política i econòmica 
de Catalunya. L’economista ha evi-
denciat l’existència d’un dèficit fiscal 
crònic de Catalunya respecte de la 
resta de l’Estat.  Desmentin rotunda-
ment el darrer càlcul del PSC, el Dr. 
Sala-i-Martín ha xifrat aquest dèficit 
en el 8% del PIB. 

 Més enllà de la qüestió del dèficit fis-
cal, en Xavier Sala-i-Martín opina que 
el món ha canviat molt, i que la inde-
pendència no serà suficient per Cata-
lunya si no es fa una revolució en 
molts aspectes. En aquest punt, ha fet 
èmfasi en la necessitat de repensar el 
model educatiu.

MuLTITuDInàrIA ASSISTènCIA A LA xErrADA 
AMB xAvIEr SALA-I-MArTIn, orgAnITzADA 
PEr BELLATErrA TrIBunA
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ESPECIAL MuSICAL
Febrer i març son dos dels mesos amb més activitat for-
mativa al musical. Aquí una mostra d’alguns dels moments 
més destacats!

1.- Trobada dels alumnes d’arpa i lira de 
l’Arianna Savall.

2.- Concert de Laura Muñoz dins el Segon 
Cicle de  Joves Intèrprets.

3.- També per segon any consecutiu ha tingut lloc el curs intensiu de jazz i músiques 
improvisades. A part de les classes, va haver concerts i una fantàstica conferència sobre 
la història del Jazz a càrrec d’Albert Bover.

4.- Marie-Laure Bachmann (ex-direc-
tora de l’Institut J. Dalcroze de Gine-
bra) va visitar el Musical per a com-
partir la seva experiència amb els 
mestres que estan fent el curs de for-
mació continuada sobre la metodolo-
gia Dalcroze i les persones ce Bellate-
rra interessades.
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8. Cap de setmana dedicat als instru-
ments de corda: Trobada per a petits i 
grans, pares i mestres.
Molt interessant, divertit i formatiu!!

6.- Espectacle familiar al voltant del conte 
editat per Bellaterra Música Ed. “El violí i 
el viatge màgic d’en Martí”.

5.- Concert i jornades per a pianistes a 
càrrec de Daniel Ligorio: Les classes varen 
ser molt enriquidores i el concert tot un 
luxe tant per la qualitat de l’intèrpret i el 
programa presentat com per la proximitat 
i bona acústica de l’auditori del Musical.

7.- Un gran mestre, Guillermo Klein, va 
tornar de nou al Musical. Aquesta vegada 
va ser per a compartir una master-class 
pràctica sobre la música de Olivier Mes-
siaen.

Des del Musical agrair a tots els mestres 
el seu entusiasme i participació. Han 
estat sessions molt diferents però totes 
elles molt estimulants i enriquidores.

Esperem continuar fent aquestes activitats i 
poder-les gaudir i compartir amb les famílies, 
els  alumnes de l’escola i amb totes aquelles 
persones que com nosaltres estimen la música!
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recepta per gentilesa de Alex Lapuente, xef de In rESTAurAnT

CÓMO SE ELABORA:

Ponemos al fuego una cazuela de barro, con un poco de aceite en el fondo y echamos las 
cebolletas, cortadas en juliana no muy fina y dos lonchas del Tocino cortadas a taquitos 
pequeños.
Removemos con una cuchara de palo, hasta que se dore todo ligeramente.
Pelamos una de las butifarras, la desmenuzamos y la echamos en la cazuela.
Removemos el refrito y añadimos la habas, dejándolas que se rehoguen ligeramente.
Añadimos el vaso de vino dulce, la otra butifarra, el tocino y las hojas de menta.
Salamos al gusto y removemos todo bien con la cuchara de palo.
Bajamos el fuego y dejamos cocer, a fuego lento, con la cazuela bien tapada, hasta que 
las habas estén bien tiernas.
Sacamos la butifarra y cortamos en rodajas.
Cortamos el tocino en tiras y disponemos encima de las habas junto con las rodajas de 
butifarra.

HABAS A LA CATALAnA

INGREDIENTES (para 4 personas)
1 kilo de habas pequeñas.
300 gramos de panceta.
2 butifarras negras.
1 manojo de cebolletas.
1 vaso de vino dulce.
1 hoja de laurel.
1 manojito de Menta fresca.
Aceite de oliva Sal al gusto.

RECOMANACÍO DEL MES
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L'al•lèrgia és una resposta immunològica 
exagerada de l'organisme en entrar en con-
tacte amb substàncies o elements externs 
(al•lèrgens), que generalment no són 
nocius i no afecten les persones que no en 
són al•lèrgiques. Els al•lèrgens més 
comuns són els àcars de la pols, el pol•len, 
el pèl d'animals i les espores dels fongs. La 
reacció al•lèrgica també pot ser provocada 
per aliments, làtex, medicaments, picades 
d'insectes (vespa, abella), etc.
En els darrers anys s'ha observat un incre-
ment en el nombre de persones afectades 
per al•lèrgies en els països desenvolupats. 
Els factors que podrien explicar-lo són 
diversos, però hi destaquen els genètics i 
els ambientals. Un dels factors ambientals 
més importants és la contaminació (princi-
palment la derivada de la combustió de 
productes derivats del fuel), i també viure 
en un entorn amb bones condicions sani-
tàries i higièniques: aquest fet fa que 
s'hagin reduït els gèrmens amb els quals el 
nostre sistema immunitari ha d'enfrontar-

LES AL.LErgIES

se, que aleshores reacciona atacant subs-
tàncies que no són nocives.
Les al•lèrgies es poden relacionar amb 
malalties de l'aparell respiratori com 
l'asma, la rinitis i la conjuntivitis; malalties 
de la pell com l'èczema i la urticària, o 
amb aquelles reaccions greus d'inici ràpid 
que afecten conjuntament la pell, l'aparell 
respiratori i/o el cardiovascular (anafi-
laxi).
Quan el sistema immunitari ha fabricat 
unes defenses (anticossos) que reconeixen 
un al•lergen determinat, es produeix 
l'alliberació d'unes substàncies químiques 
(per exemple, la histamina) que desenca-
denen una reacció, de gravetat variable, 
que provoca els símptomes de l'al•lèrgia.
El nostre cos pot entrar en contacte amb 
l'al•lergen de diferents formes: per con-
tacte directe amb la pell o les mucoses, 
per inhalació, per ingestió o per injecció. 
Les  persones  amb  antecedents  d'al•lèrgia 
a alguna substància concreta han d'evitar-
hi qualsevol forma de contacte.

Al•lèrgia al pol•len 
• Durant l'estació pol•línica, tanqueu les 
finestres del domicili durant la nit. Així 
mateix, mantingeu les finestres del cotxe 
tancades quan hi viatgeu. En aquesta època 
s'heu d'evitar utilitzar la moto o la bicicle-
ta, o bé cal que utilitzeu una mascareta. 
• No heu de tallar la gespa, escombrar 
terrasses o passejar per parcs o jardins on 
hi hagi les plantes a les quals sou al•lèrgics. 
• No heu d'estendre roba a l'exterior, ja que 
s'hi pot acumular pol•len.

Al•lèrgia al làtex 
• Utilitzeu materials alternatius al làtex.
Al•lèrgia als aliments 
• Eviteu els aliments que desencadenen 
l'al•lèrgia i altres de la mateixa família 
(per prevenir l'al•lèrgia creuada). 
• Mireu la composició dels aliments prepa-
rats i, si convé, demaneu la composició 
dels menjars als restaurants.
Al•lèrgia als àcars de la pols 
• Hi ha àcars preferentment als indrets on 
les persones passen més temps, i per tant

és important adoptar certes mesures per tal 
d'evitar-ne la proliferació:
Dormitori: 
• Limiteu el nombre de mobles al mínim impres-
cindible, i tingueu sobretot mobles tancats i 
separats de la paret (per poder netejar la part 
de darrere); 
• L'existència de catifes, moquetes, cortines, 
tapisseries, pòsters, llibres, pelutxos, joguines, 
etc., augmenta la població d'àcars; 
• Feu la neteja amb un drap humit. Ventileu el 
dormitori completament, si pot ser cada dia. 
Després, tanqueu-ne les portes i les finestres 
durant la resta del dia. Eviteu utilitzar insecti-
cides i ambientadors; 
• El matalàs ha de portar fundes protectores 
(que cal rentar cada setmana). Eviteu els mata-
lassos o coixins de llana, i els cobrellits i edre-
dons de plomes, i 
• Ventileu la roba guardada a l'armari abans 
d'utilitzar-la.
Resta del domicili: 
• En general, heu d'evitar objectes o superfícies 
que acumulin pols (moquetes, nines), i sobretot 
heu de tenir una atenció especial amb els sofàs 
i les butaques: cal que hi passeu l'aspiradora 
cada dos o tres dies. 
• Heu d'anar en compte si feu viatges llargs (ja 
que generalment a la tapisseria dels vehicles hi 
ha pols) i si feu estades en una casa que ha 
estat tancada força temps (per exemple, una 
segona residència). En aquest cas heu de fer-hi 
una neteja a fons com a mínim 24 hores abans 
que la persona al•lèrgica hi entri. 
• Hi ha altres mesures per al control ambiental 
com els acaricides, els aspiradors especials, els 
purificadors, els filtres especials, les fundes de 
protecció per a coixins i matalàs, etc. Eviden-
tment, la seva utilitat depèn de no descuidar 
les recomanacions més bàsiques, esmentades 
més amunt.
Al•lèrgia a epiteli d'animals 
• En tots el casos, la principal mesura de pre-
venció és la retirada de l'animal de la llar (en el 
cas del gat, l'al•lergen pot romandre a l'ambient 
fins i tot quatre mesos després de la retirada de 
l'animal)

• Com a mesura de prevenció, els 
infants atòpics no haurien de tenir 
animals a casa perquè tenen un risc 
més gran de sensibilitzacions. Recordi 
que els animals afavoreixen el creixe-
ment dels àcars de la pols.
• En cas que la retirada de l'animal no 
sigui possible: 
- Elimineu els reservoris d'al•lèrgens 
(sofàs, catifes, moquetes...); 
- Utilitzeu aspiradors amb filtre; 
- Renteu l'animal cada setmana. Al 
mercat hi ha productes que es poden 
aplicar després del bany per evitar, en 
la mesura que sigui possible, la desca-
mació de l'epiteli.
- Eviteu l'entrada de l'animal al dormi-
tori de la persona al•lèrgica.
Al•lèrgia a fongs
• Eviteu llocs o objectes infestats amb 
fongs, com soterranis, cellers, zones 
amb fullaraca, pallers, etc., i eviteu 
tallar gespa i altres activitats sem-
blants 
• Eviteu una humitat a casa superior 
al 40% (és aconsellable controlar-ho 
amb un higròmetre) usant, si cal, des-
humidificadors o aire condicionat (que 
estigui net) 
• Ventileu la casa cada dia, també a 
l'hivern, i tingueu una calefacció que 
no faci condensacions (vidres mullats 
per dintre)
• Ventileu els banys i la cuina, i eviteu 
que la humitat que s'hi fa passi a la 
resta de la casa 
• Vigileu que no es formin fongs darre-
re dels mobles, a dins dels armaris, als 
lavabos, a la cuina, etc. 
• No tingueu plantes d'interior, ja que 
la terra humida acumula fongs; 
• No segueu la gespa ni manipuleu res-
tes vegetals, i 
• Traieu de casa (o aïlleu adequada-
ment) substàncies que acumulin 
fongs, com gra, farina, fruits secs, 
patates, palla.

*Font: Societat Catalana d'Al•lèrgia i Immunologia Clínica
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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 AbrIL / mAIG / Juny

Festa de Sant Jordi
A les 18h, Sala Centre Cívic del Turó de Sant Pau
Cantem i Llegim els poetes: Josep Mª de Sagarra en els 50 
anys de la seva mort.
Amb la col•laboració de l’Ignasi Roda acompanyat de gui-
tarres i violi. Compartirem la musica amb la lectura de 
poemes per veïns del Turó.

Experiència a  l’India: ” Fundació vicente Ferrer”. 
A les 20h, Centre Cívic del Turó de Sant Pau
Xerrada col•loqui
A càrrec d’Ester Cañadell

Festa Major del Turó de Sant Pau 

22/ABRIL

17/MAIG

15, 16 I 17/JUNy

ACTIvITATS ConTInuES:
“Endreçant el Turó” (un dissabte al mes, a partir de 24.3.2012)

“Taller de punt de mitja” (dissabtes alterns: Contactar amb la 
Vicky yetano. Correo electrónico: 9697vyl@comb.cat)

“Taller de lectura” (primers divendres de mes: Contactar amb la 
Vicky yetano. Correo electrónico: 9697vyl@comb.cat)

Preserntació del llibre “El somni de Stendhal“. 
A les 19.30h. A la Sala 5 del Casal Pere Quart 
(Rambla 69, Sabadell)
Biografia novel•lada sobre Stendha
Presenta l’acte la presidenta d’Omnium cultural de Sabadell.

Bus Fundació Alicia
Tot el dia. A la plaça del Pi

6ª Festa Menor de Bellaterra

ACTIvITATS DEL TurÓ DE SAnT PAu

2/ABRIL

14/ABRIL

27, 28 I 29/ABRIL
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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
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