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Esclata la Primavera, s'allarga el dia, els 
nostres jardins i carrers es comencen a 
tacar dels colors de les flors i un cop mes la 
natura ens regala els seus fruits, la seva 
bellesa i encant.
Passejar per jardins i boscos comença a 
delectar els nostres sentits, i les olors de 
les primeres flors primaverenques son el 
presagi dels canvis que s'apropen. 
Cal aprendre de la natura i  gaudir del pri-
vilegi de viure en un entorn deliciós.
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Els nous edificis o les reformes integrals 
s’hauran d’adaptar a la nova ordenança 
d’aigua que afecta únicament als jar-
dins públics o privats dels terrenys de 
600 metres quadrats o superiors.

Aquesta nova ordenança obliga a dispo-
sar d’un comptador d’aigua específic 
per el jardí, un comptador d’aigua 
específic per la piscina i d’un sistema 
de recollida d’aigües pluvials per regar. 

L’Ajuntament de Cerdanyola no accep-
ta la petició de cedir la gestió de la 
recollida d’escombraries, amb l’actual 
finançament, a l’EMD.

L’any passat, l’Ajuntament va mante-
nir converses amb l’EMD per acordar 
una reducció de la despesa del servei 
d’escombraries, però no varen arribar 
a un acord perquè l’EMD va proposar 
reduir el servei de 6 a 4 dies a la set-
mana incloent un mínim de dos dies de 
rebuig setmanals, però l’ajuntament 
no ho va acceptar imposant el servei 
actual de 3 dies amb un únic dia de 
rebuig.

Posteriorment, desprès de constatar 
que el servei de l’ajuntament és del 
tot insuficient, l’EMD va aconseguir 
varies ofertes d’empreses per finançar 
la recollida d’escombraries de 4 dies 
setmanals amb el mateix pressupost 
que utilitza actualment l’ajuntament 
per finançar només 3 dies de recollida. 

En aquesta situació, l’EMD va demanar 
oficialment a l’ajuntament que li tras-
passes el seu pressupost actual de des-
pesa (el de 3 dies de servei) per poder 
donar el servei íntegrament des de 
l’EMD.

CerDanyola regula el reg Dels jarDIns als 
terrenys De Més De 600 M2

Les piscines de nova construcció hauran de 
disposar d’un sistema de reciclatge de l’aigua 
que sobresurt del vas, no es podran buidar si 
no és estrictament necessari i han de cobrir-
se durant els períodes que no s’utilitzen amb 
una coberta flotant per evitar la evaporació.

L’ordenança inclou també un sistema 
d’inspecció i sanció on les multes oscil·len 
entre els 750 i els 3.000 Euros depenent de la 
seva gravetat.

CerDanyola nega el trasPàs De la gestIó 
D’esCoMbrarIes a bellaterra 

L’ajuntament per la seva part ha negat aques-
ta concessió argumentant que el servei actual 
és suficient, que te un cost superior per capi-
ta que a Cerdanyola i que l’EMD no te la com-
petència de recollida de escombraries.
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bellaterra aMb la Moto I la bICI elèCtrICa
La segona jornada sobre autosuficiència de l’EMD de Bella-
terra constata que la moto i la bici elèctrica són els vehi-
cles ideals per als desplaçaments urbans. Després de la 
xerrada els assistents van fer proves de conducció

La segona jornada del cicle 
L’autosuficiència, un valor en alça, orga-
nitzada dissabte 2 de març per l’EMD de 
Bellaterra, va posar de manifest que la 
moto i la bici elèctrica cobreixen les 
necessitats de mobilitat diària de la majo-
ria de la població en els àmbits urbans i 
interurbans en un radi d’uns 50 quilòme-
tres. El vicepresident de l’Associació Cata-
lana Promotora del Vehicle Elèctric (Volt 
Tour), Aleix Layola, va explicar que segons 

els resultats d’una enquesta feta al públic 
assistent a l’exposició de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura “el 81% dels 
enquestats fan desplaçaments de menys 
de 50 quilòmetres al dia i només el 4% 
desitja vehicles elèctrics amb una auto-
nomia màxima de 100 quilòmetres”.

Durant la presentació de la jornada, el pre-
sident de l’EMD de Bellaterra, Ramon 
Andreu, va assegurar que “aquesta crisi ha 

vingut per a quedar-se” i va recordar que 
el govern bellaterrenc vol donar informa-
ció als veïns perquè adaptin els seus habi-
tatges amb mesures d’estalvi que ajudin a 
reduir les despeses del dia a dia. En acabar 
l’acte, els assistents van poder provar per 
si mateixos les prestacions de diversos 
models de motos i bicis elèctriques gràcies 
als vehicles de les empreses expositores 
que van participar a la xerrada.

El vicepresident de Volt Tour va explicar 
que els principals punts febles dels vehi-
cles elèctrics lleugers són la durada de les 
bateries, el cost de manteniment i, sobre-
tot, l’existència de pocs punts de recàrre-
ga públics. Pel que fa als avantatges, Layo-
la va incidir en el menor consum energètic, 
en la no emissió de gasos contaminants i en 

que les recàrregues es poden fer a partir 
d’energies renovables. Per a Layola “els 
recursos energètics massivament utilit-
zats en l’actualitat són finits i el vehicle 
elèctric s’erigeix com l’exemple de la 
mobilitat més sostenible” i considera 
imprescindible que des de les administra-
cions públiques s’ampliï la xarxa de punts 
de recàrrega i que es faciliti la recàrrega 
privada en les comunitats de veïns. En 
relació a la millora de les bateries, el 
representant de Volt Tour és de l’opinió 
que “la tecnologia evoluciona lentament 
i serà difícil que abans de 10 anys hi hagi 
grans canvis a l’abast del públic”.

La jornada també va comptar amb la parti-
cipació d’empreses del sector. David Mar-
tín, d’Eco2Next, va destacar la necessitat 

REPORTATGE



8 REPORTATGE

d’invertir en punts de recàrrega en aparca-
ments comunitaris com a mesura 
d’eficiència energètica en el transport per-
sonal. César Pérez, de Soonerbike, va 
recordar que l’oferta actual de bici elèctri-
ca cobreix totes les demandes –de passeig, 
plegable i de muntanya– i que amb la incor-
poració de components de gamma mitja es 
redueix molt el preu de venda. Joan Martí, 
de Nimoto Ibérica, va explicar que oferei-
xen motos elèctriques amb una autonomia 
que pot arribar als 80 quilòmetres, idònies 
per a recorreguts urbans i interurbans de 
mig recorregut. Alfred Bosch, de Cop de 
Gas, va assegurar que la mobilitat elèctri-
ca és la més sostenible de totes i va retreu-
re a la classe política no estar per la feina 
en la promoció d’un canvi que considera 
imprescindible. Albert Salas, de 24 Bikes, 
va recordar que hi ha bicicletes amb una 
autonomia de fins a 70 quilòmetres i asse-
gura que els que s’oposen a provar-les ho 

fan per desconeixement. Per últim, Fran-
cesc Buyolo, d’Emovement i Suzuka Zero, 
va dir que les motos amb la tecnologia més 
innovadora ofereixen una autonomia que 
pot arribar als 220 quilòmetres, ideals per 
a administracions públiques, cossos de 
seguretat o empreses de missatgeria.

La pròxima jornada del cicle 
L’autosuficiència, un valor en alça se cele-
brarà després de Setmana Santa i se cen-
trarà en el cotxe elèctric. Fins abans de 
l’estiu, el govern de Bellaterra organitzarà 
més xerrades sobre les energies solar, eòli-
ca i geotèrmica, i també l’autoproducció 
alimentària.

Per a més informació: 
Aleix Layola, vicepresident de Volt Tour: 
info@volttour.net // 679 306 581 
Carles Aluju, gabinet de comunicació:   
carles@carlesaluju.cat // 676 754 893
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L’Arianna Savall està prepa-
rant juntament amb Juan de 
la Rubia, Petter Johansen i 
Miquel Àngel Cordero un con-
cert excepcional de músiques 
del món pel 19 d’abril al 
Monestir de Sant Cugat. 

Es tracta d’un concert orga-
nitzat per impulsar el projec-
te de creixement de l’escola 
Waldorf-Steiner El Til•ler de 
Bellaterra.

L’Arianna com a cantautora i 
arpista i en Petter Johansen 
com a violinista i també can-
tant són ja coneguts tant en 
els concerts de músiques del 
món com en música antiga. És 
amb el mateix Miquel Àngel 
Cordero que toquen junts 
amb el seu grup Hirundo 
Maris. 

Miquel Àngel Cordero és un 
músic contrabaixista que es 
mou en estils tan diversos 
com el jazz, la música clàssi-
ca i el flamenc. És 
col•laborador habitual de 
cantautors, de grups de jazz i 
d’orquestres.

Juan de la Rubia és un dels 
organistes més importants del 
país. Es va formar a Barcelo-
na, a Alemanya i a França. 
Actualment compagina els 
concerts internacionals amb 
la tasca de mestre i és un dels 
organistes titulars de la basí-
lica de la Sagrada Família. 

arIanna savall en CoMPanyIa exCePCIonal

La participació de Juan de la Rubia amb el reste de 
músics és d’especial interes per l’excepcionalitat de la 
combinació. El repertori que s’està preparant permetrà 
fusionar de ben segur el millor d’aquests músics de gran 
prestigi.

En aquesta ocasió el concert té com a objectiu reforçar 
el creixement de l’escola El Til•ler de Bellaterra que 
aviat ampliarà les seves instal•lacions en una nova ubi-
cació a Bellaterra. L’escola segueix el mètode pedagò-
gic Waldorf-Steiner que està suscitant molt interes per 
la seva capacitat de desplegar les capacitats i habilitats 
pròpies de cada infant i jove. La mateixa Arianna Savall 
va estudiar a una escola seguint el mètode Waldorf-
Steiner a Basilea durant la seva infància a Suïssa.

Venda d’entrades a
www.escolawaldorf.org

el MusICal ha organItzat varIes aCtIvItats 
Durant el Mes De Febrer
Fotografia amb tots els participants, 
mestres i estudiants del Primer Concert 
de Cicle de Joves Intèrprets que en 
aquesta ocasió van participar alumnes 
de la música moderna i el jazz: Albert 
Muñoz, Gerard Farré, Gerard Díez, 
Adrian Mateo, Jose Rodellar, Guillem 

Viscasillas, Miquel Bioque i Sergio del Campo 
(acompanyats pels mestres Gregori Ferrer i 
Jordi Gaspar) .Va ser un concert molt bonic 
on els integrants es van preparar un progra-
ma escollit per ells que incloïa temes molt 
coneguts dins el pop, jazz i la música moder-
na. 
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Inici estel·lar del tercer Curs intensiu de Jazz a càrrec dels mestres del Musical i els mes-
tres convidats a participar. Sembla que aquest curs es va estabilitzant, augmentant cada 
any les inscripcions i el públic participant.

Per dissetè any consecutiu s’han pogut pro-
gramar les conferències de Joan Vives 
dedicades enguany a Johann Sebastian 
Bach. D'aquesta edició destacaríem la gran 
afluència de gent en totes les sessions i 

Actuació del combo de corda del Curs intensiu de Jazz i les Músiques Improvisades

també, i segurament primer, que hem dis-
frutat molt amb les explicacions del gran 
mestre Joan Vives. Gràcies Joan, t'esperem 
l'any que ve!



És un servei adreçat a tots aquells que 
noten que les factures d’electricitat, 
gasoil, gas i aigua de casa són excessives i 
voldrien una orientació per fer les refor-
mes òptimes, en el seu cas.

El Pla Optimitza consisteix en un estudi 
personalitzat de l’immoble, amb la visita 
d’un eco-auditor que revisarà les 
instal•lacions i sistemes, valorarà els con-
sums i proposarà reformes per optimitzar 
l’estalvi i la factura energètica. Aquestes 
propostes aniran acompanyades de 
l’oportuna valoració econòmica i del perío-
de d’amortització.

A Bellaterra hi ha immobles que ja han dut 
a terme aquesta optimització. Seguint el 
Pla Optimitza han canviat la caldera de 
Gasoil per la de Biomassa o han instal•lat 
plaques solars. També tenim bons exem-
ples de geotèrmia, un sistema no sempre 
aplicable, que aprofita la calor de la terra 
per escalfar la casa al hivern, i refredar-la 
a l’estiu, cedint la calor sobrant al subsòl.

axIs oFereIx el nou serveI 
“oPtIMItza Casa teva”

També hi ha alguna casa dissenyada amb 
criteris bioclimàtics des del moment de la 
seva concepció per tal d’optimitzar la des-
pesa energètica i de recursos.

Tots els que viuen en cases optimitzades 
estan satisfets perquè han aconseguit 
reduir la factura energètica, millorar el 
confort i donar un bon exemple als fills de 
per on cal anar en el nou model de societat 
sostenible que estem creant.

El Pla Optimitza inclou la visita d’algunes 
d’aquestes cases optimitzades de Bellate-
rra. Hi ha planificades unes primeres visi-
tes pels dies 13 i 27 d’Abril 2013. En funció 
de la demanda es podran ampliar.

Per dur a terme aquest campanya, AXiS 
compta amb la col•laboració tècnica de 
CASA BIOCLIMÀTICA, amb seu a Bellaterra. 
Una Associació d’empreses i professionals 
creada fa 10anys, que promou l’aplicació 
de criteris bioclimàtics en la construcció i 
presta serveis d’assessorament  i formació.

Caldera de biomassa que ha substituït l’antiga 
caldera de gasoil, en una casa optimitzada de 
Bellaterra

Etiqueta que determina el nivell de qualificació 
energètica d’un edifici. Obligatòria per nova 
construcció i molt aviat també per edificis exis-
tents.

Per a més  informació poden contactar amb axIs al telèfon 93 725 44 33 o mitjançant un 
correu electrònic a axis@axisgi.com, o bé consultant la seva plana web www.axisgi.com
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Per quart any consecutiu El Musical ha celebrat unes jornades dedicades als estudiants de 
piano. Varen començar el divendres dia 8 de Març amb un concert de piano a càrrec de 
Daniel Ligorio.

L'objectiu d'aquest curs és crear un marc estimulador que fomenti l'entusiasme, 
l'aprofundiment en l'estudi del piano i el gust per la música. Consisteix en un concert, 

jornaDes De PIano a el MusICal
unes classes col·lectives obertes 
i diferents activitats adreçades 
tant a estudiants, pares com a 
mestres. 

El curs està dirigit per Daniel 
Ligorio, cap de Departament de 
Piano de "El Musical" que combi-
na la seva feina de concertista 
amb la docència a l'Escola Supe-
rior de Música del Liceu i a El 
Musical de Bellaterra.

Han estat uns dies molt estimu-
lants en el que tots els que hem 
participat hem gaudit moltissim.

Fins l'any que ve!

mostra de les classes col.lectives obertes un altre moment de les classes

Divendres 8, gran concert de Daniel Ligorio amb obres de 
I. Albéniz, M. de Falla, F. Chopin i G. Gershwin

REPORTATGE REPORTATGE
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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

La tècnica de fer germinar llavors per a 
consum humà és molt antiga.  Les primeres 
referències es troben al “Llibre dels Esse-
nis”, antiga civilització del segle II a. De 
C., que ja utilitzaven els germinats en la 
seva dieta. També tenim constància de que 

els gerMInats: una Font De salut
els capitans Magallanes i Cook consumien 
germinats en els seus llargs viatges, com a 
mesura preventiva del escorbut. 
Si donéssim un valor nutritiu hipotètic de 
100 a les llavors i a les granes, ens trobem 
en que:

-   Si les molem, aquest valor es redueix a 10.
-   Si les fem germinar, el seu valor nutritiu augmenta fins a 1.000,  o més.

La germinació representa la tècnica més 
efectiva per aportar al nostre organisme 
energia vital concentrada. Quan comença 
el procés de la germinació es produeixen 
una sèrie de canvis químics a les llavors 

que disparen la producció d’enzims i vita-
mines a nivells exponencials.
Els germinats son un concentrat de subs-
tàncies generadores de salut, substàncies 
que la vida elabora de manera molt més 
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agenDa abrIl

Concert de Joves Intèrprets
A les 20.00h al Musical

III Jornada autosuficiència: “El Cotxe Elèctric”
A les 17.00h, a la sala d’Actes del Centre Cívic de Bellaterra 
Exposició i prova a la Plaça Maragall, 4

Concert a càrrec de Francesc Prat
A les 20.00h al Musical - Aportació voluntària

sant jordi
Venta de roses

Concert solidari de la orquestra de mitjans del Musical 
dins la setmana Mundial del Parkinson.
La Orquestra tocarà  el conte El violí  i el viatge màgic d’en Martí amb la 
narració de Montse Ciurans
A les 18.00h al Centre Cívic de Bellaterra

11/ABRIL

13/ABRIL

19/ABRIL

23/ABRIL

perfecta que un complex labo-
ratori. Per això es parla dels 
germinats com de 
“l’alimentació viva”.  Els pro-
cessos industrials que patei-
xen la majoria d’aliments refi-
nats, els ocasionen carències 
nutritives que, a la llarga, 
poden acabar afectant el nos-
tre organisme i la nostre salut. 
Incloure regularment els ger-
minats en la nostra dieta com-
pensa aquestes carències ali-
mentàries. Així com les plan-
tes verdes regeneren l’aire 
que ens envolta, els germinats 
sanegen el nostre cos per dins.
Els germinats els poden men-
jar tota mena de persones, 
tan grans com petits. No gene-
ren àcid úric. Son depuradors 
del nostre organisme, propor-
cionen vitalitat  i redueixen el 
cansament.
Els germinats responen exac-
tament a l’antic aforisme 
hipocràtic: Que el teu aliment 
sigui el teu medicament, que 
el teu medicament sigui el teu 
aliment.

SALUT
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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

aManIDa De gerMInats aMb FarCellets D’alga

elaboraCIó:

Per fer els farcellets d’algues, primer de tot hem de bullir l’arròs. Després tallem les ver-
dures crues molt petites. Hem d’amanir l’arròs amb soja, oli d’oliva i sal, i ho barregem 
tot amb les verduretes. Un cop tenim aquest conjunt, l’emboliquem amb una fulla d’alga 
donant-li forma de farcellet. Hem de fer 4 farcellets per persona.

Per acompanyar-ho, farem una amanida de germinats amb bolets. Hem d’escaldar i 
refrescar els bolets i els amanim amb sal, oli, una mica de soja i oli de sèsam torrat. Des-
prés d’això, els barregem amb els germinats.

Posarem els farcellets damunt d’aquesta amanida i per acabar d’arrodonir aquest plat, 
l’amanim amb una vinagreta feta de iogurt, aranja i melmelada de taronja amarga. Per 
fer la vinagreta hem de ratllar la pell d’aranja i barrejar-la amb el iogurt, la melmelada, 
el vinagre i l’oli. S’emulsiona tot amb una batedora fins que estigui ben lligat i sigui una 
salsa compacta.

Ingredients

200 gr d’arròs
100 gr de pebrot vermell o verd
100 gr d’albergínia
100 gr de carbassó
100 gr de pastanaga
1 rajolí d’oli, sal i soja
2 cullerades petites de vinagre
4 cullerades soperes d’oli
50 gr de brots de soja
200 gr d’alga nori seca o d’alga salada fresca 
(wakame)
100 gr de germinats de soja, d’alfals i d’alguna 
altra varietat
200 gr de barreja de bolets de cultiu o de tem-
porada 
(per exemple, múrgoles, rossinyols o moixer-
nons)
1 cullerada petita de melmelada de taronja
Pell d’aranja, mig iogurt natural grec
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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




