
Número 30 Febrer de 2013



2 SUMARI

EDITORIAL

Direcció: Marta del Rio
Disseny I maquetació: Míriam Vilellas
Col·laboradors:  Sandra Bortolotti
  Marta Balsach
Impressió: Gráficas Campás
Periodicitat: Mensual
Difusió: 3.500 exemplars

Tot Edicions SCP
Pellaires, 30-38 A2
08019 Barcelona
Tlf: 93 611 42 43

web: www.totbellaterra.com
info@totbellaterra.com
Facebook: totbellaterra
Per articles d’opinió i altres:
opinio@totbellaterra.com
El TotBellaterra no comparteix neces-
sàriament l’opinió expressada en els ar-
ticles dels seus col·laboradors.

02  SUMARI
04  NOTICIES 
14  EDUCACIÓ
19  SALUT
21  AGENDA
22  GUIA COMERCIAL
23  RECOMANACIÓ DEL MES
24  SERVEIS
25  TRANSPORT
26  PLÀNOL POBLE

www.totbellaterra.com

Un cop mes la natura ens ha regalat  la mes 
bella imatge hivernal. 
És agradable despertar-se amb un suau 
mentell blanc als nostres jardins i carrers.
És curiós com un fet que per alguns és 
completament normal, ens conmociona 
tant als que no hi estem acostumats.

La neu provoca calma, alegria, llum, jocs 
improvitzats, riatlles als infants, i trenca 
la nostra rutina amb un somriure especial.
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El sistema de clavegueram de Bellate-
rra provoca fortes olors que arriben a 
ser molestes pels veïns. Les queixes 
veïnals provenen de qualsevol zona de 
Bellaterra però les clavegueres causen 
especialment problemes a la zona dels 
carrers Apel•les Mestres i del Pedre-
gar.

De fet, l’olor que surt de la clavegue-
ra ha arribat a ser tant forta que els 
propis bellaterrencs han recollit sig-
natures per tal de presentar-les a 
l’ajuntament de Cerdanyola. En total, 
s’han recollit 32 firmes i els veïns 
estan a l’espera d’una resposta o 
acció que sol•lucioni el problema.

Per la seva part, l’EMD de Bellaterra 
ha redactat una carta en la que es 
demana la reparació o remodelatge 
del sistema de clavegueram a Bellate-
rra, que ja és força antic i necessita 
ser revisat. Així, una de les possibles 
causes podria ser un error tècnic deri-
vat de la construcció del clavegue-
ram. O d’altra banda, la gestió de 
residus per part de Cerdanyola i la 
instal•lació d’una bomba d’aigua per 
conduïr-la també pot estar causant 
aquestes olors.

Fortes olors De Clavegueram als Carrers

El passat dilluns 11 de febrer, la directiva del FC Barcelona es va reunir en junta i va apro-
var 46 noves penyes, una d’elles la Penya Blaugrana de Bellaterra!

Després de més d’un any i mig de vida de l’Associació Bellaterra Blaugrana, fundada el 13 
de juliol del 2011, i després de molts i feixucs tràmits amb l’administració, s’ha aconse-
guit el reconeixament oficial del F.C. Barcelona com a: Penya Blaugrana de Bellaterra!

Un cop assolit l’objectiu inicial d’esdevenir Penya comença un nou camí de la mà d’un 
gran Club, més que un club, el F.C.Barcelona, amb el qual vol mantenir uns lligams, unir 
i fer créixer el barcelonisme al nostre poble.

la Penya Blaugrana De Bellaterra, ja és 
una Penya oFICIal

Pròxims partits (pots reservar lloc 
al restaurant Can Edo c/ Lope de 
Vega 5, Bellaterra – 93 580 66 60):

- madrid & Barça  
(dissabte 2 a les 16h per C+1)

- Barça & Depor 
(dissabte 9 a les 20h per C+1)

- Barça & milan 
(dimarts 12 a les 20:45h per TV3)

Visca el Barça i visca Bellaterra!

La competència de les clavegueres pertany a 
l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per la 
qual cosa l’EMD també preguntarà durant el 
pròxim ple d’aquest mes per les mesures que 
s’han de dur a terme fins a resoldre el proble-
ma.
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La Modificació urbanística dels terrenys de 
l’Escola Ramon Fuster impulsada per 
l’Ajuntament de Cerdanyola és necesaria per 
portar a terme la ampliació d’aquesta escola 
de 600 a 1.300 alumnes. Aquets tràmits han 
tirat endavant tot i l’oposició de l’EMD i de 
l’Unió de Veins.

El pasat 24 de desembre el Conseller lluis 
recoder, abans de deixar el càrreg, va signar 
l’aprovació definitiva de la modificació urba-

la generalItat aProBa l’amPlIaCIó 
De l’esCola ramon Fuster

nística de l’escola. Amb aquest pas es 
tanca la tramitació oficial de 
l’expedient. 

L’EMD ha anunciat que obrirà un procés 
legal per impugnar aquesta aprovació 
per considerar que el col•lapse de la 
mobilitat ja és insostenible i que 
aquesta ampliació de l’escola a 1.300 
alumnes provocarà un caos circulatori 
del tot inasumible per Bellaterra.
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jorDI Pujol entrevIstat Per mónICa terrIBas

A l’acte, organitzat per la Plataforma 
Bellaterra per la Independencia, 
l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol 
va respondre a les preguntes de la veina de 
Bellaterra Mónica Terribas en una posta en 
escena semblant al programa que realitza-
va a TV3 “La Nit al dia”. 

en una entrevista amena i distessa, jordi 
Pujol expossava que la situació actual de 
Catalunya és molt difícil i feia un símil 
amb un camí que passa per un congost 
explicant que actualment estem com a 
pais dintre del congost, on les condicions 
són dolentes pero d’on només podem sortir 
endavant. “no podem caure al fons, per-
què moriríem, ni tirar enrera perquè 
deixaríem de ser”. L’expresident creu que 
la declaració de sobirania del Parlament va 
tenir una trascendència històrica que cal 
viure amb il•lusió i esperança però també 
amb precaució per la dificultat que com-
porta el procés. 

Tot i declarar-se com a no independentis-
ta, l’expresident es va comprometre a tre-
ballar per assolir un sí majoritari a la inde-

pendència. Jordi Pujol creu que “la conti-
nuïtat de Catalunya com a un país que 
valgui la pena és molt difícil amb les con-
dicions que ens imposen des de madrid”. 

Pujol destaca que cap pais ha assolit 
l’independència amb la unitat total de la 
gent però sí amb una majoria i que l’unitat 
es fa a través de l’acció i de que el país 
sigui capaç de segregar una “força nuclia-
dora”, en aquest sentit va lamentar que el 
resultat de les eleccions del 25 de novem-
bre no fos prou bo per CiU i es va mostrar 
crític amb el discurs electoral per conside-
rar que “no va ser prou afinat”, creu que es 
van deixar endur per l’eufòria i no varen 
entrar suficientment en els temes socials. 

Finalment l’expresident, abans de respon-
dre algunes preguntes del públic, va expre-
sar la seva preocupació perque el procés 
independentista “no el poden dirigir els 
esverats”. “el camí és prou complicat, 
ple de paranys, de temptacions i de pos-
sibles rebrincades i ha de ser dirigit per 
aquells que tenen el cap ben construït” i 
feia referencia al seu últim llibre.



10 11NOTICIESNOTICIES

El director gerent de l’Associació espanyo-
la d’empreses de tractament i control 
d’aigües (Aqua España), Agustí Ferrer, 
assegura que “existeix un incentiu econò-
mic per invertir en solucions d’eficiència 
en el consum d’aigua. I quan abans es 
faci aquesta inversió, millor”. Unes solu-
cions que estan pensades per al consum 
humà, l’aprofitament de les aigües pluvials 
i el reciclatge de les aigües grises. Ferrer 
va fer aquestes declaracions dissabte, en 
la ponència inaugural de la primera sessió 
del cicle de xerrades L’autosuficiència, un 
valor en alça, organitzades per L’EMD i que 
va tractar sobre l’estalvi d’aigua. 

El president de l’EMD, Ramon Andreu, va 
exposar que el nou cicle de xerrades vol 
“facilitar eines i ser un marc de debat 
per ajudar a reduir la despesa del mante-
niment de les famílies”. Per a Andreu, la 

la jornaDa De l’aIgua 

tipologia d’habitatges de Bellaterra com-
porta associades unes despeses elevades 
però, alhora, també uns grans avantatges 
vers altres tipus d’habitatges. És per 
aquest motiu que l’ens local organitzarà 
xerrades sobre la mobilitat elèctrica, les 
energies solar, eòlica i geotèrmica, i 
l’autoproducció alimentària durant el pri-
mer semestre d’aquest any. La pròxima 
jornada tindrà lloc el 3 de març per deba-
tre i conèixer propostes sobre la moto i la 
bicicleta elèctrica.  

El representant d’Aqua Espanya va explicar 
que durant els pròxims anys “el preu de 
l’aigua seguirà pujant perquè un mandat 
europeu fixa que cal cobrir el preu real 
del servei” i va afegir que “ara mateix, 
l’aigua és relativament barata”. Ferrer va 
recordar que les empreses disposen d’una 
tecnologia que permet utilitzar molt millor 

l’aigua i va alertar als consumidors que 
abans de contractar els serveis d’un pro-
fessional s’assegurin que aquest forma 
part de l’associació o gremi del sector, ja 
que això “diu molt de l’empresa i és una 
garantia”. 

Anna Torregrosa, responsable del Departa-
ment de Qualitat i Medi Ambient del Grup 
CASSA, va recordar que la companyia ges-
tiona el servei de distribució d’aigua pota-
ble dels habitatges de gran part de Bella-
terra des de l’any 1981 i va detallar els 
recursos que Aigües Sabadell destina a la 
zona. Segons dades del Grup CASSA, l’any 
2012 els 894 abonats de Bellaterra van 
consumir 294.207 m3 d’aigua. Torregrosa 
va desglossar els conceptes inclosos en el 
rebut de l’aigua i va explicar als assistents 
que amb el nou cànon de l’aigua que Aigües 
Sabadell recapta per compte de l’Agència 
Catalana de l’Aigua “les administracions 
públiques busquen que els ciutadans 
facin un ús racional de l’aigua”.

Aquesta jornada també va comptar amb la 
participació d’empreses que ofereixen 

la PrImera jornaDa soBre autosuFICIènCIa De l’emD Bellaterra 
evIDenCIa que Cal InvertIr, quan aBans mIllor, en soluCIons 
D’eFICIènCIa en el Consum D’aIgua 

solucions per a l’optimització de l’aigua. 
Joaquim Marimon, gerent de minotgreen 
sl, va defensar la utilització de la gespa 
artificial en patis i jardins perquè la inver-
sió, amb opció de finançament, permet 
una reducció del consum d’aigua d’entre el 
80 i el 90% gràcies també a la utilització de 
tècniques de jardineria sostenible. César 
Vendrell, gerent de Perforacions ordal, va 
explicar que l’explotació d’un aquífer és 
rendible en els casos on la factura del con-
sum d’aigua és superior als 150 euros. Una 
inversió que pot oscil•lar entre els 5.000 i 
els 9.000 euros permet abastir el 95% del 
consum d’aigua de la parcel•la. Carlos 
Batista, gerent d’Ibercanal 64, va posar de 
manifest que gràcies a la recuperació de 
les aigües pluvials per al reg, les cisternes 
dels vàters i la rentadora, es pot aconse-
guir una reducció del consum d’aigua del 
50%. Jesús de la Ossa, cap de vendes de 
Culligan, va explicar que l’ús de descalcifi-
cadors i d’aparells d’osmosi inversa és molt 
més eficient i sostenible que consumir 
aigua embolletada i va alertar de 
l’intrusisme professional de gent sense 
experiència en el sector. 
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Durant aquests darrers dies 
a Bellaterra s’ha experi-
mentat un descens consi-
derable de la cobertura 
pels mòbils a l’hora de tru-
car per telèfon. Així, si nor-
malment a Bellaterra s’ha 
trobat poca cobertura i 3G 
(Internet), ara mateix la 
situació ha empitjorat bas-
tant per un motiu de pes.

Aquesta pèrdua de cober-
tura ve originada essencial-
ment per la retirada 
d’antenes de telefonia 
mòbil al barri de Can Gero-
ni Martí. Aquestes antenes 
incomplien la normativa 
d’Aena i s’han retirat per-
manentment. 

La companyia encarregada 
és Telefónica i de moment 
està treballant per retornar 
la cobertura dels mòbils el 
més aviat possible. Així, 
s’està estudiant col•locar 
les antenes a un’altra zona 
i reemplaçar les que han 
estat retirades.

Com a conseqüència, els 
bellaterrencs s’estan tro-
bant amb dificultats per 
trucar i altres funcions que 
proporcionen els actuals 
smartphones i iphones com 
son l’ús d’aplicacions com 
el Whatsapp, Line, Face-
book, Internet, jocs i mol-
tes altres.     

DesCens De la CoBertura
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El proper dia 2 de març l’escola Waldorf-
Steiner El Til·ler de Bellaterra obre les por-
tes per a tothom qui vulgui conèixer una 
pedagogia diferent, cada cop més estesa 
arreu del món, on es valoren, respecten i 
magnifiquen les capacitats innates de 
l'infant, siguin quines siguin. 

D'aquesta manera, els nens poden desenvo-
lupar les seves capacitats i talents, que en 
molts altres tipus d'educació restens ama-
gades.
S'intenta que aquest infant, un cop adult, 
sigui capaç de tenir iniciativa i pugui trobar 
solucions creatives als reptes que trobarà 
en un futur al seu entorn.

Aquesta pedagogia va ser creada a principis 
del segle XX a Alemanya pel filòsof Rudolph 
Steiner i no va poder arribar al nostre país 
fins a la democràcia. Aquest és el motiu 
principal pel qual a diferència d’Alemanya, 
Suïssa, Holanda, països nòrdics i anglo-
saxons aquesta pedagogia no es troba més 
extesa.

A Catalunya són 12 els centres que seguei-
xen aquest sistema educatiu i estan en un 

EDUCACIÓ

moment d’important creixement doncs els 
reptes econòmics i socials actuals fan que 
moltes famílies busquin aquells sistemes 
pedagògics que potencien en els nens les 
seves capacitats i talents innats, de mane-
ra que quan aquests nens siguin adults se 
sentin capaços de tenir iniciativa i buscar 
solucions creatives als reptes de la societat 
en la que ells viuran.

A més de conèixer de primera mà la peda-
gogia Waldorf explicada pels 
professors,també es podrà gaudir 
d’exposicions, tallers, espais de trobada, 
venda de material educatiu, joguines i 
altres activitats. 

També es presentarà públicament el pro-
jecte d'ampliació de l'escola que permetrà 
tenir noves instal·lacions per Infantil i Pri-
mària i iniciar en el 2014 l’educació Secun-
dària per arribar en uns pocs anys més el 
Batxillerat. L'horari de la jornada serà de 
10 a 15h.

Per més informació: 
C/ Mercè Rodoreda 16-18 Bellaterra de 10 
a 15hrs.

jornaDa De Portes oBertes
a l’esCola WalDorF



Per un Per què:

Perquè l'UvB necessita continuar creixent per seguir sent forta.

Perquè tots nosaltres som part de Bellaterra i volem treballar per 
una Bellaterra millor.

Perquè l'UvB genera cohesió, augmentant la nostra força i les nos-
tres possibilitats.

Perquè l'UvB és apolítica, la qual cosa redueix limitacions i augmen-
ta les nostres possibilitats. No depenem de ningú, som una associa-
ció de veïns de Bellaterra i per a Bellaterra.

Perquè els polítics passen i nosaltres, els veïns: Romanem.

Perquè l'UvB no té assignades competències administratives, i no  
està limitada per res i per ningú a l'hora de defensar als propietaris 
i residents a Bellaterra de tot allò que els afecti.

Perquè col•laborem amb l'EMD de Bellaterra com a plataforma i 
amb això augmentem la nostra competència.

Perquè cada vegada sou més veïns, els que contacteu amb nosaltres 
per poder arreglar coses.

Perquè paguem molts impostos i rebem molt poques prestacions; i 
hem de seguir reclamant els nostres drets i les nostres necessitats.

Perquè tots tenim en comú el fet de viure a Bellaterra; nosaltres 
som Bellaterra.

Perquè busquem i promovem intensificar les relacions amb Munici-
pis afins, per aconseguir millores i beneficis.

Perquè treballem per aconseguir millores per a Bellaterra, i no ens 
cansarem de repetir, que el problema d'un sol Bellaterrenc, "és un 
problema de tots".

Perquè vivim aquí, compartint terra i vivències, tots som i formem 
Bellaterra.

Perquè estem vivint uns temps molt durs i hem de recolzar-nos 
entre nosaltres per tirar endavant.

Volem convidar-te a formar part de l'Unió de Veïns de Bellaterra, si 
encara no ets Soci.

Perquè tu ets part de Bellaterra i
nosaltres treballem amb tu i per a tu!

Fem-ho junts!

Per què fer-se soci de la 
l'unió de veïns de Bellaterra?

unió de veïns de Bellaterra
Tel. 678 033 552 & 687 874 434
E-mails: 
bellaterra.uniodeveins@gmail.com 
bellaterra.uniodeveins.info@gmail.com
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COMPRO
ANTIGÜEDADES

Compro pisos enteros

Pago al contado

Sr Joaquín - 618 977 743

-Plata

-Pintura

-Muebles

-Cerámica

-Cristal

-Porcelana

-Bastones

-Relojes

-Joyas

-Espejos

-Marfiles

-Bronces

El refredat és una malaltia lleu pro-
vocada per virus. Causa aquests 
símptomes: mocs, nas tapat, mal de 
coll i de cap, tos, ulls plorosos. 
Acostuma a començar pel nas i per 
la gola, i després pot baixar als 
bronquis. Al cap d'uns quants dies es 
cura sense tractament. Es poden 
patir entre 2 i 5 refredats per any. 
Els nens petits en tenen més. 

La grip també és una malaltia causa-
da per virus. Apareix com a epidè-
mia a l'hivern, coincidint amb els 
mesos de fred. Comença de cop, 
amb febre alta (39º - 40º C), dolors 
musculars, mal de cap i de coll, 

els reFreDats I la grIP

Podeu passar la grip i el refredat sense que us 
atengui cap professional sanitari. Si teniu dubtes, 
podeu trucar al vostre centre i consultar el perso-
nal d'infermeria o de medicina que us atén habi-
tualment. 

Les farmàcies són també un punt de consulta sani-
tària. Podeu fer-hi consultes o trucar al telèfon de 
Sanitat Respon 902 111 444. Us donaran consells 
per curar-vos la grip i el refredat comú. 

Si cal, podeu desplaçar-vos al centre de salut i a la 
farmàcia encara que tingueu febre. La febre no és 
motiu d'urgència. 
En el cas de la grip, només cal que consulteu el 
metge o la metgessa de capçalera si no milloreu a 
partir del 4t-5è dia o teniu ofec. També, si sou una 
persona gran o amb una malaltia crònica. 

Recordeu que la utilització racional dels serveis 
d'urgències evitarà que es col•lapsin i permetrà 
que s'atenguin adequadament els casos greus. 

FONT: INSTITUT CALATÀ DE LA SALUT.

malestar general, nas tapat i tos seca. Pot provo-
car diarrees, nàusees i vòmits (sobretot en nens). 
Altres virus poden produir les mateixes molèsties. 

Cal que tingueu paciència, que no espereu trobar-
vos bé de seguida. No podeu mantenir el ritme de 
vida habitual. La febre que provoca la grip dura 
4-5 dies, i la tos i el cansament poden durar 3 set-
manes. 
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agenDa març

II Jornada autosuficiència: “La moto i bici elèctriques”
A les 11.00h, a la sala d’Actes del Centre Cívic i exposició i prova a la 
Plaça Maragall, 4

3a xerrada a càrrec de joan vives
Johann Sebastian Bach - “El Bach profà i racionalista”
A les 19.30h al Musical

Concert de piano a càrrec de Daniel ligorio
A les 20.00h al Musical

tarda de Cinema: “temps moderns” de Charles Chaplin
i posteriorment Cinema-Forum, 
A les 18.00h al Centre Cívic del Turó de Sant Pau

Concert de joves Intèrprets
A les 19.30h al Musical

III Jornada Autosuficiència: “El cotxe elèctric”
A les 11.00h, a la sala d’Actes del Centre Cívic i exposició i prova a la 
Plaça Maragall, 4

2/MARç

5/MARç

8/MARç

17/MARç

22/MARç

23/MARç
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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

PastIs De Pastanaga

elaBoraCIó:
Escalfem el forn a 170ºC..

Comencem *tamisant (passar per tamís o colador) la farina, el llevat, el bicarbonat i la 
canyella.

En un altre bol batem els ous amb el sucre fins que es dissolgui be i escumegi una mica. 
Introduïm l'oli i seguim batent fins que tot quedi ben integrat. Llavors barregem la resta 
d’ingredients tamisades, amb suavitat. Finalment afegim la pastanaga rallada i les nous.

Greixem el motlle que vulguem fer servir i ho omplim amb la massa. Ho introduïm en el 
forn aproximadament 30 minuts o quan aquest començant a daurar-ne per a dalt. En 
punxar-ho amb un ganivet hauria de sortir net.

Podem decorar-lo amb una crema a base de formatge mascarpone emuslsionat amb nata. 

Ingredients per 8 persones:
300 *gr farina de blat
250 *gr de sucre
230 ml d'oli de girasol
4 ous
2 *cdtas de llevat químic
2 *cdtas de bicarbonat sòdic
2 *cdtas de canyella en pols
1/2 *cdta de sal
250*gr de pastanaga *rallada (crua)
100 *gr de nous picades
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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

Buigues, C




