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Un cop més Bellaterra es mostra solidària 
en aquests moments tant complicats que a 
tots plegats ens ha tocat viure. 
Algunes associacions i entitats van organit-
zar el passat cap de setmana, diferents  
activitats per participar amb la Marató de 
TV3 per la Pobresa. 
Aquest cop la recollida d’aliments va ser 
de 16 carretons de menjar per entregar a 
Càritas i el Mural contra la Pobresa va 
recaptar 1015€ que seran entregats a TV3.



4 5NOTICIES NOTICIES

L’Escola Ramon Fuster va tramitar a 
l’Ajuntament de Cerdanyola un pro-
jecte per ampliar la capacitat de 
l’Escola de 600 a 1.300 alumnes afe-
gint una línia més de primària i secun-
dària i un nou Batxillerat. 

El projecte d’ampliació de l’Escola 
Ramon Fuster incorpora una modifica-
ció urbanística necessària per poder 
ampliar la capacitat d’edificació dels 
terrenys de l’Escola, on s’ha construït 
el nou edifici, que va ser aprovada per 
l’Ajuntament de Cerdanyola però no 
ha estat aprovada per la Generalitat. 

La Comissió d’Urbanisme de la Gene-
ralitat ha suspès la tramitació de la 
modificació urbanística del Pla Gene-
ral Metropolità en l’àmbit de l’Escola 
Ramon Fuster i ha retornat l’expedient 
a l’Ajuntament de Cerdanyola dema-
nant que sigui modificat per tal que 
s’ajusti a la legalitat. La Comissió 
enumera un seguit de punts que han 
de ser modificats entre els quals des-
taca la necessitat d’incorporar un 
estudi de mobilitat o la justificació de 
que la ampliació es pot implantar de 
forma correcta a l’entorn.

La GeneraLItat susPèn La 
traMItaCIó De La MoDIFICaCIó urbanístICa 
De L’esCoLa raMon FusterL’Ajuntament de Cerdanyola ha de reduir els 

costos del servei de recollida d’escombraries a 
tot el municipi ha optat per reduir de sis dies a 
tres el servei de recollida porta a porta de Bella-
terra tot i l’oposició de l’EMD. La proposta 
inclou tres dies de recollida de la fracció orgàni-
ca, un de rebuig, un de cartró i un d’envasos, 
relegant la recollida de la fracció vidre a 6 con-
tenidors situats als carrers.

L’ajuntament va proposar anteriorment la reti-
rada del servei de recollida porta a porta a can-
vi de la instal•lació de 25 bateries de 5 conteni-
dors distribuïdes per els carrers de Bellaterra. 
Aquesta proposta tenia l’inconvenient que per a 
moltes cases els contenidors quedarien a més de 
200 metres de distància al ser un número de 
contenidors molt limitat en relació a la superfí-
cie de Bellaterra.

L’ajuntaMent reDueIx a 3 DIes 
La reCoLLIDa D’esCoMbrarIes

VIDRE
Recollida en un àrea específica 
amb 6 contenidors.

DILLuns   DIMeCres   DIvenDres  

ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA

CARTRÓ REBUIG ENVASOS

L’EMD s’ha oposat a aquesta modifica-
ció i ha proposat a l’ajuntament dos 
alternatives per reduir els costos del 
servei mantenint la recollida porta a 
porta. La primera seria la reducció de 
sis dies de recollida a quatre dies 
mantenint tres d’orgànica i dos de 
rebuig i la segona és la mateixa que 
proposa l’ajuntament incorporant una 
àrea d’emergència on es puguin apor-
tar totes les fraccions per donar sorti-
da a les situacions antihigièniques que 
es poden produir quan algú no es pot 
adaptar a l’horari del porta a porta.

A aquesta situació cal sumar-li la arri-
bada de la nova taxa d’escombraries 
de 60 euros anuals aprovada per 
l’ajuntament.
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Amb l’arribada de la calor, aquest darrer 
mes s’han produït un gran nombre de roba-
toris al poble. Són molts els veïns que ens 
han escrit per demanar que des del Tot 
Bellaterra alertem a la població d’aquest 
desafortunat fenomen creixent.
No podem informar del nombre de robato-
ris que s’han produït en total a Bellaterra 
ja que són dades que no ens han pogut 
facilitar des dels Mossos d’Esquadra. Però 

onaDa De robatorIs a beLLaterra
constatem que el problema afecta a totes 
les zones del poble i que s’ha viscut a qua-
si tots els carrers de Bellaterra.
Un cop emès l’avís, fóra bo que els ciuta-
dans prenguessin consciència de la grave-
tat de la situació i duguin a terme una revi-
sió de les mesures de seguretat al domicili 
que aplicaven fins el dia d’avui. En aquest 
sentit, al web del Gencat dels Mossos 
d’Esquadra ens aconsellen:

Per estar més segurs a casa
● No obriu la porta a persones desconegu-
des.
● Demaneu sempre la identificació al per-
sonal de l'aigua, la llum, el gas o el telèfon 
i comproveu el servei trucant a la compan-
yia. Desconfieu del número de telèfon que 
us faciliti el possible instal•lador.
● Recolliu diàriament la correspondència 
per evitar que persones alienes utilitzin les 
vostres dades personals.
● Tanqueu sempre amb clau les portes 
d'accés al carrer.
● Tanqueu bé la porta d'entrada de l'edifici 
i comproveu que cap desconegut aprofita 
per entrar-hi.
● No deixeu les claus posades al pany exte-
rior, ni sota l'estora de l'entrada, ni a la 
bústia, ni en cap altre amagatall extern al 
domicili.
● Si perdeu les claus, canvieu els panys.
● Si viviu en cases aïllades, instal•leu  
temporitzadors automàtics d'encesa dels 
llums interiors o exteriors del domicili.

accessos
● Tanqueu bé tots els accessos a l'hora  
d'anar a dormir i també quan sou fora de 
casa.
● Una balda interior a les portes d'accés és 
molt útil.
● Protegiu-vos amb portes blindades, rei-
xes a les finestres, panys de seguretat, etc.
● Si fan obres a l'exterior del vostre edifici, 
assegureu-vos que no es pot entrar al vos-
tre pis per les bastides o les escales.

Garatges
● No deixeu les claus a l'interior del vehi-
cle. Tampoc deixeu a la vista objectes com  
roba, aparells electrònics, etc. 
● No deixeu  a l'abast cap eina que pugui 
facilitar el forçament de panys i accessos.
● Connecteu l'alarma del vehicle.
● Comproveu  que  la  porta  del  garatge 
queda tancada a l'entrada i la sortida de 
vehicles perquè cap estrany aprofiti per 
entrar-hi.

● És recomanable i útil disposar de siste-
mes de videovigilància.
● Si sou propietari d'una plaça de pàrquing 
i la teniu llogada, estigueu al cas de possi-
bles pèrdues o robatoris de claus i coman-
daments del vostre llogater. 

alarma
● Connecteu-la sempre, mentre dormiu i 
quan sou fora de casa: contribueix a incre-
mentar la seguretat.
● Cal que estigui connectada a una central 
d'alarmes que avisi la policia.
● S'ha d'instal•lar i utilitzar d'acord amb les 
instruccions de l'instal•lador i en un lloc on 
sigui difícil accedir.
● Si guardeu a casa objectes de valor, cal 
que instal•leu mesures de protecció efec-
tives d'acord amb les vostres necessitats.  
Comproveu que l'empresa instal•ladora 
compleix tots els requisits legals.
● Guardeu els documents de tots els elec-
trodomèstics per facilitar la identificació 
dels aparells en cas de robatori.

Quan marxeu de vacances
● Deseu els objectes valuosos en llocs 
segurs.
● Tanqueu  tots  els  accessos  amb  clau  i  
connecteu l'alarma.

● És convenient que tingueu un inventari 
d'objectes amb el número de sèrie, la mar-
ca i el model: facilita la identificació dels 
objectes en cas de robatori.
● Aviseu persones de confiança de la vostra 
absència.
● Eviteu explicar que sereu fora de casa si 
parleu amb persones desconegudes.
● No deixeu senyals visibles que facin pen-
sar que sou fora de casa.
● No exterioritzeu que la casa queda sense 
habitar.
● No deixeu al contestador automàtic cap 
missatge en què es dedueixi que sou fora. 
Podeu activar el desviament de trucades 
per poder respondre sempre.
● Demaneu a algú que us reculli la corres-
pondència.

IMPortant
Si escolteu un soroll estrany o advertiu la 
presència de persones amb actitud sospito-
sa a prop del vostre domicili, no dubteu a 
trucar a la policia.
Així mateix, si observeu portes o finestres 
forçades o indicis que s'hagi pogut produir 
un robatori, mantingueu la calma, no 
toqueu res i aviseu la policia, que us indi-
carà els passos a seguir i durà a terme la 
investigació adequada amb personal espe-
cialitzat.
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La Mònica Terribas juntament amb el seu 
pare, Jaume Terribas (economista i membre 
del secretariat Nacional de l’ANC), han ofert 
una conferència al Centre Cívic de Bellaterra 
el passat dimecres 9 de maig, sobre la possi-
bilitat d’aconseguir un estat propi a curt ter-
mini.
L’objectiu principal de l’assemblea nacio-
nal Catalana és fonamentalment aconseguir 
un estat propi. Segons Jaume Terribas “en 
els darrers anys hi ha hagut una manca de 
lideratge dels partits polítics catalans, els 
quals han treballat per arribar al poder i no 
per servir a Catalunya. La gent que no està 
dins de les estructures públiques, ja està 
cansada”. 
Aquest cansament generalitzat, les consul-
tes per la independència i les circumstàncies 
de l’actual crisi econòmica, han confluït en 
el sorgiment d’aquesta reacció que ha resul-
tat l’Assemblea Nacional Catalana. L’ANC ha 
nascut de manera horitzontal, popular i 
apartidista, com una associació civil i un 
moviment popular.  Renuncia a convertir-se 
en un partit polític, fet que ajudarà a que 
des de la Generalitat no vegin l’Assemblea 

MònICa I jauMe terrIbas 
sobre L’estat CataLà

com un amenaça de suplantació sinó com 
un instrument de pressió.
Terribas: “tot el procés que està duent a 
terme l’Assemblea és molt complicat i 
parteix de l’esforç de tot un col•lectiu, 
però aquesta és la garantia de que es crea 
des de la base”. 
Jaume Terribas accentua aquest empeny 
en fer les coses des de la base pel que 
anomena “afany de protagonisme d’una 
part de la societat” que no permet assolir 
els objectius. També apunta que cal dur a 
terme una tasca de culturalització de la 
societat pel que fa al gran ventall de pen-
saments que hi ha a Catalunya. Segons 
Terribas “aquí és on tenim el gran proble-
ma; hi ha un gran part de la població que 
no comparteix l’objectiu de l’estat propi. 
Per això hem d’anar poble per poble, fent 
la tasca que els dirigents polítics han obli-
dat fer els darrers anys.”
El 30 de juny fins l’11 de setembre es 
constituirà la marxa per la independèn-
cia, la qual serà l’acte més important i 
partirà de 10 llocs diferents per confluir 
l’11 de setembre a Barcelona en una gran 
manifestació per la independència.  
L’acte organitzat per Bellaterra per la 
Independència amb el suport de l’EMD de 
Bellaterra, ha comptat amb l’assistència 
de més d’un centenar de persones que 
van poder participar en acabar, tot fent 
preguntes als conferenciants.
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Força participació a la Festa Menor d'aquest 
any malgrat ser un pont gairebé estiuenc. 

L'estrella de la Festa però va ser el Mercat 
Ecològic que diumenge al matí va omplir la 
Plaça del Pi de compradors, molts més fins 
i tots dels previstos per els firaires. El Pa 
Ecològic es va acabar a mig matí, mentre 
que la paradeta de plantes i planter van 
ser les més freqüentades. Carn, olis, for-
matges i embotits.

Festa Menor
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Compartint l'espai va marxar la Bicicletada 
Popular, mentre que els mes petits gaudien dels 
inflables. Al migdia i com no podia faltar en les 
nostres Festes, l'Aperitiu ofert per els restau-
rants va volar en un tres i no res. 

Molt bona rebuda van tenir la Jam Sessió Infantil 
del Musical al igual que la Nit de Monòlegs que 
va fer riure de debò als joves participants de la 
vetllada.

Degut a la bona rebuda del Mercat, l'Emd està 
valorant la possibilitat d'organitzar un Mercat 
Ecològic quinzenal a Bellaterra, juntament amb 
els organitzadors de la Fira que estaven força 
contents amb l'experiència.
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beLLaterra Montserrat
Un cop mes, la caminada Bellaterra-Montserrat, va resultar un èxit i una agradable expe-
riència per tothom. L'edició d'enguany, va reunir a gairebé un centenar de persones, entre 
caminadors, nens del Cau, pares i voluntaris en la organització dels avituallaments.

avituallament de Vacarisses i donuts

sortida des de la Pl Maragall

arribada a Montserrat

Aquest cop el temps els acompanyà, i 
tret d'un petit xàfec que va afectar tan 
sols a un petit grup, la nit va ser força 
agradable.

La bona marxa del grup va fer que els 
primers caminadors en arribar a Montse-
rrat ho fessin a les ----- i va ser una 
caminada força àgil amb un grup més 
compacte i amb molt poques baixes.

Cal esmentar que enguany una bona 
colla de jovenets Bellaterrencs van fer 
tota la caminada sencera, entre ells cal 
destacar a l'Ian Rood i el Marc Rovira 
que amb tan sols 11 anys, es van enfron-
tar a una caminada nocturna de 42 km 
amb una empenta admirable.
 
segons els Caps del Cau, aquesta edi-
ció "ens ha portat una caminada 
d'excursionistes cansats però feliços, 
cançons, donuts, rom cremat, entre-
pans i caldo calent, nens plens 
d'energia... en fi, l'ingredient que els 
caps intentem transmetre dissabte 
rere dissabte durant els caus i que 
esperem que hagi estat, tot i que can-
sat, tan gratificant per vosaltres com 
per nosaltres".
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El Barça ha sumat el seu títol 14 en l’”era Guardiola” -en quatre anys- i ha aconseguit la 
Copa 26 de la seva historia. Com sempre, la final de la Copa del Rei, es va poder veure a 
la seu de l’ass. Penya blaugrana de bellaterra al restaurant Can Edo, on els aficionats de 
Bellaterra i voltants van poder gaudir al màxim de la final.
El Barça ha fet dedicat el millor homenatge a Pep en el seu últim partit oficial a la ban-
queta blaugrana i Leo Messi ha deixat clar que aspira a la seva quarta Pilota d’Or conse-
cutiva havent marcat 73 gols durant la temporada.

3-0, MILLor aDéu IMPossIbLe Per 
GuarDIoLa I La teMPoraDa

Va ser Pedro, l’home de les finals importants, qui va rematar (al ‘2) de forma elèctrica i 
va deixar clar amb el 1-0 qui seria el campió. El 2-0 va arribar al minut ‘20 després de que 
Iniesta la passés a Messi genialment i aquest realitzés el gol. Quatre minuts més tard, 
Piqué va passar la pilota a Xavi el qual, en xutar-la cap a Pedro, va facilitar que el canari 
culminés l’acció amb un tret amb efecte al pal llarg. Així doncs, abans d’arribar a la mit-
ja part els blaugranes ja havien aconseguit el 3-0 de la victoria.

Foto d’Andres Kudacki, AFP.



20 21AGENDA AGENDA

DIVENDRES 15 DE JUNy
20:45h. Es donaran 3 avisos en forma de focs artificials per que tothom 
s’assabenti del inici de la Festa Major.

21:00h. benvinguda als veïns 

21:30h. el pregó de la Festa Major 2012 A càrrec del nostre benvolgut veí 
jordi Félez

22:00h. amb el prestigiós grup “HeLLZaPoPPIn Quartet”. Concert de 
musica SWING...! Podrem escoltar-los en viu, i els qui s’animin, també 
podran ballar..!!!
una copeta de cava, a càrrec de l’associació. 
Lloc: Plaça Major.

De 10:00h a 11:30h. esports al turó
Partits de Futbol per a totes les edats
Lloc: Camp de Futbol.

12:00h. El Sr Ramon Andreu, alcalde de l’E.M.D inaugurarà la rampa i el sòl 
de l’entrada a la Sala del Centre Cívic del Turó de Sant Pau.
Lloc: exteriors de la sala del Centre Cívic. 

13:ooh. “exposició de pintures”. Realitzades per les artistes del Turó.
Lloc: sala del Centre Cívic .

16:30h. berenar i jocs amb els nois del cau de bellaterra. Compartirem 
jocs, cançons i gatzara. Tots els nens, que ho vulguin, hi podran participar.
Lloc: Zona esportiva.  

18:30h. Les meravelles de la il•lusió us esperen... per veure el que és 
increïble...!!
“el MaG raFa”.
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic 

19:30h. Campionat de tennis de taula. 
Els millors palistes del barri estan convocats per demostrar una vegada més 
la seva qualitat. 
Lloc: Zona esportiva.

DISSABTE 16 DE JUNy

11:00h. Jocs amb els Inflables reciclats. Durant tot el matí els nens i les 
nenes, que ho vulguin, podran JUGAR i SALTAR damunt d’uns inflables ade-
quats per a ells.
LLoc: Zona esportiva. 

11:00h. 4a edició de la Milla disfressada. 
Es va consolidant com una de les proves mes originals i esportives del barri. 
Veniu-hi tots...!
Lloc: sortida i arribada al Centre Cívic.

11:30h torneig de petanca. 
Exercici per als més valents i atrevits del barri!!!
Lloc: Zona esportiva.

12:00h. Missa. Oficiada pel nostre amic i antic veí Manuel Garcia Doncel. 
Amb l’acompanyament de les veus i guitarres dels nostres amics de la 
parròquia de Bellaterra.
Lloc: sala del Centre Cívic. 

13:00h. tradicional Concert de la Coral del turó.
La Coral integrada per un grup de veïns i sota la direcció de Verònica Her-
nández, interpretarà un conjunt de temes que han  preparant per a tots 
nosaltres.
Lloc: sala del Centre Cívic.

20:00h. “Concert de Capvespre”
A càrrec de la “johny’s band”
Lloc: Plaça Major.

22:00h. “Mascletá”
Traca de comiat!!!....
Lloc: Zona esportiva.

“Passi-ho bé i fins l’any que ve!!!!”

DIUMENGE 17 DE JUNy

Festa Major DeL turó De sant Pau

22:30h. ball de nit. El grup “bona nota” tocarà bona musica i ens farà 
ballar al ritme de les cançons d’avui i de sempre.
Posarem el límit fins les 2’00h del matí, en atenció als veïns...!!
Lloc: Plaça Major.

DISSABTE 16 DE JUNy
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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

GaZPaCHo De CIreres

En una olla, posarem l’aigua i les llesques de pa, a continuació les verdures netes i talla-
des a trossets. Traurem els ossos de les cireres i les ajuntem a les verdures. Hi posarem 
també la sal, tres cullerades d’oli d’oliva, sis cullerades de vinagre  i un pols de pebre.

Ho triturem tot i ho colem amb un colador xinès. Perquè vagi baixant també la polpa de 
les verdures i de les cireres. Per aprofitar-ho tot, s’ha d’enfonsar el pimer dins del colador 
per triturar-ho millor. Rectificar de sal i de vinagre

S’acompanya amb dauets de pebrot vermell i verd, tomàquet i cireres.

• 600g de cireres
• 1 pebrot vermell mitjà
• un pebrot verd
• ceba petita
• un cogombre petit, pelat
• 6 tomàquets ben madurs
• dues llesques de pa
• ¼ de litre d’aigua
• sal, oli, vinagre i un pols de pebre blanc
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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



2 3 4
6 7 8 9

10

11
12

13

5

Ctra. Universitat Autònoma

Bella
vist

a

Major

ANITZAC IÓ TUR Ó S ANT PAU 2

5
13

6 7 8 9

H

M

* 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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Universitat
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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




