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Les millores que està vivint Bellaterra són 
nombroses però encara no han acabat. Ja 
tenim supermercat i un petit centre de 
botigues. I per motivar aquest comerç i 
fomentar la vida pública dels bellaterrencs 
calia incorporar nous canvis com ara un 
semàfor.
La plaça del Pi està molt transitada tant per 
vehicles com per vianants. Però són aquests 
últims els que, sovint, es troben amb difi-
cultats per creuar d’un costat a l’altre. 
Així, el semàfor es presenta com una 
sol·lució moderna i eficaç. 
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Col·loquen un semàFor a l’estaCIó

Després d'una llarga tramitació, la Diputació de Barcelona amb la col•laboració de l'EMD 
ha iniciat les obres per col•locar un semàfor a la plaça del Pi davant de l'estació dels 
FFCC.

El semàfor es programarà perque estigui intermitent per agilitzar el trànsit i es posarà 
vermell només quan un vianant premi el polsador. Esperem que aquest semàfor sigui una 
mesura més per pacificar el trafic de la carretera BV1414 sobretot a les hores punta dels 
dies feiners i protegeixi els peatons per poder travessar la carretera amb garanties i 
seguretat.

es Prenen mesures en reFerènCIa a les 
noves antenes De l’estaCIó

Ja fa un temps que AENA va obligar a reti-
rar les antenes de telefonia que Telefónica 
tenia a Can Geroni Martí perquè dificulta-
ven les maniobres d’aproximació als heli-
còpters de l’aeroport de Sabadell.

Així, un cop retirades, Telefónica va buscar 
un nou lloc per instal·lar-hi les seves ante-
nes i va pactar amb l’empresa de Ferroca-
rrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
per posar-les a l’estació.

Concretament, les noves antenes de tele-
fonia s’han co·localt a l’altre costat de 
l’estació de FGC de Bellaterra, és a dir, al 
mateix costat que el Camí Verd.

Degut a la proximitat de l’estació amb la 
resta del poble, alguns veïns han manifes-
tat la seva preocupació pels possibles efec-
tes perjudicials que puguin tenir aquestes 
antenes per la salut de les persones.

Per aquest motiu, l’EMD de Bellaterra ha 
près mesures amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona per a que es duguin 
a terme accions per tal de verificar el pos-
sible risc d’aquestes antenes.

Amb aquest objectiu l’EMD espera un infor-
me de la Diputació de Barcelona per saber 
si els camps electromagnètics de les  ante-
nes poden afectar la salut o no. L’informe 
de la diputació serà públic per a tothom i 
l’EMD el farà públic quan el rebi.

L’àrea de l’estació és de les més transita-
des i les escoles no són lluny de les antenes  
per el que el perill al que poden estar 
sotmesos els nens és la preocupació princi-
pal.
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el PresIDent Demana rebaIxar l’IbI

NOTÍCIES

El president de l’EMD Ramon Andreu ha 
demanat oficialment a l’ajuntament de 
Cerdanyola que sol•liciti al Departa-
ment d’Hisenda de l’Estat la revisió 
dels valors cadastrals de totes les fin-
ques de Cerdanyola.

El Valor cadastral de Cerdanyola va ser 
revisat per última vegada l’any 2006, en 
plena bombolla immobiliària fixant uns 
valors que actualment estan totalment 
desfasats. 

Segons Ramon Andreu, “Les administra-
cions públiques tenim la responsabilitat 

i el deure d’estar al servei del nos-
tre poble i el millor servei que 
podem i hem de fer ara és el 
d’ajustar els impostos a la realitat 
evitant valoracions impositives des-
fasades que ens permeten actual-
ment cobrar als ciutadans més del 
que correspon”.

El Valor cadastral és el valor de base 
per calcular el cost dels impostos més 
importants com l’impost de béns 
immobles i les plusvàlues immobi-
liàries. 

En conseqüència, els habitants de Cer-
danyola i de Bellaterra estan pagant uns 
impostos municipals massa elevats ten-
int en compte l’actual situació econò-
mica.

El president de l’EMD afirmava que la 
valoració actual és insostenible i que 
provoca una situació en la què podríem 
entendre que els ciutadans estan al ser-
vei de l’administració pública quan ha 
de ser al revés. 

L’actualització dels valors cadastrals 
podria rebaixar l’impost de l’Ibi en un 
40% per a tota la població de Cerdanyo-
la.

tot seguit teniu una breu explicació 
dels conceptes als que fa referència 
el rebut de l’IbI per poder entendre 
el seu càlcul.

l'IbI és un tribut directe, real, objectiu i periòdic que grava la propietat, la 
titularitat de drets reals d'usdefruit o de superfície o d'una concessió adminis-
trativa sobre els béns situats en cada terme municipal. L'IBI incideix sobre tots 
els béns immobles però hi ha diferències segons la seva naturalesa rústica o urba-
na. Afecta tots els immobles de naturalesa urbana, unitats urbanes, amb una rela-
ció de propietat delimitada a efectes fiscals. Està regulat en la Llei d'Hisendes 
Locals.

· valor cadastral: De forma simplificada, és el valor del sòl més el valor de cons-
trucció de l'habitatge. Normalment, s'apropa a la meitat del valor de mercat de 
l'habitatge.

· base Imposable: Constituïda pel valor cadastral dels béns immobles no exempts.

· base liquidable: És diferent del valor cadastral només en els municipis que han 
efectuat una revisió cadastral a partir del 1997. Es determina aplicant un coefi-
cient (varia segons l'any de l'última revisió) que redueix el valor cadastral.

· tipus impositiu: Coeficient expressat en percentatge que s'ha d'aplicar a la base 
imposable per obtenir la quota final a pagar. El fixa l'Ajuntament. Ha d'estar entre 
el 0,4 i el 1,3 %.

· quota: Resulta de l'aplicació del tipus de gravamen a la base liquidable. La quo-
ta íntegra és la quota de l'impost abans d'aplicar-la possible bonificació.

· Bonificació: Reducció d'un percentatge de la quota, en certs habitatges: HPO (de 
protecció oficial), cooperatives agràries, etc.

· Deute tributari: Quantitat resultant d'aplicar les bonificacions a la quota íntegra. 
És el que realment es paga.
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LA LLICORELLA
RESIDÈNCIA CANINA

Ells també poden fer vacances!

TEL. 93 715 11 99    CAMÍ DEL ROURE, S/N  SENTMENAT

Per tots és conegut que la retallada de 
l'Ajuntament en el servei de recollida 
d'escombraries dels 6 dies setmanals a 
només 3 amb un únic dia de rebuig dóna un 
servei insuficient que està embrutant els 
nostres carrers des de fa més d'un any. Les 
bosses d'escombraries s'acumulen pels 

el JutGe PoDrIa oblIGar a CerDanYola a 
reCollIr mIllor les esCombrarIes

carrers amb la passivitat dels escombriai-
res que passen per davant i les deixen al 
carrer. Si se’ls hi pregunta perquè no recu-
llen les deixalles, responen que el rebuig 
només toca el divendres i que per tant les 
deixalles estaràn al carrer fins aquell dia. 
Això si, ens han cobrat a tots una nova taxa 
d'escombraries de 60 euros.

L'ajuntament es nega a ampliar el servei a 
4 dies amb dos dies de rebuig, situació 
que faria millorar molt l'actual estat 
deplorable dels carrers i es nega també a 
traspassar el servei a l'EMD tot i que 
aquesta li accepta el mateix pressupost 
actual, per tant no li suposaria a 
l'ajuntament cap cost.

Des de l'EMD defineixen la situació de ridí-
cula, l'ajuntament dóna un servei insufi-
cient i no accepta cap tipus de proposta 
constructiva, encara que no li representi 
cap esforç. Per aquest motiu, han denun-
ciat al Jutjat aquest mal servei de 
l'ajuntament i tractant-se d'un servei bàsic, 
han demanat que com a mesura cautelar, 
el jutge obligui a l'ajuntament a millorar el 
servei mentre es celebri el judici.
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PreParant la Festa maJor 2013
Després de la reunió del consell de cultura, 
comencen a concretar-se els actes de la 
festa major 2013, entre els quals destaca 
el concert de la Coral Bellaterra del Musi-
cal que celebren el seu 20 aniversari amb 
la interpretació de “Cançó d'amor i de gue-
rra”, una sarsuela catalana que va ser cen-
surada pel General Primo de Rivera.

Estan programades també altres actua-
cions importants com el possible concert 
del grup català Els Catarres conegut per la 
seva cançó Jennifer i l'actuació del còmic 
Pep Plaza durant el sopar de dissabte.

Aquest any el grup de teatre la inestable 
està treballant sota les ordres d'un nou 
director i amb la incorporació de nous 
actors una obra amb el títol "Criatures". 
Les seves representacions avançaran una 
mica el seu horari realitzant la primera el 
divendres a la tarda i la segona abans de 
sopar.

El pregó serà a càrrec d’Emili Colom fill de 
l'escultor bellaterrenc del mateix nom, i es 
realitzarà davant del Centre Cívic a les vuit 
del vespre. Emili Colom va ser un dels 
escultors catalans més importants i entre 
les seves obres destaca per la seva popula-
ritat el Timbaler del Bruc.

El cartell de la festa incorporarà diferents 
pintures realitzades sota el títol "Racons de 
Bellaterra" dels pintors i pintores del taller 
de pintura.

Aquest any també se celebrarà la segona 
edició de la cursa de l'11 de setembre just 
després que l'ofrena floral. La samarreta 
dels participants tindrà un disseny molt 
similar a la segona equipació del futbol 
club Barcelona, i el circuit serà més pla 
incorporant tot el recorregut del camí 
verd. A més, s’espera que el número de 
participants superi al de l’any passat, quan 
hi van haver més de 1000.
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l’emD aCorDa amb FamílIes De l’esCola 
ramon Fuster treballar ConJuntament la 
mobIlItat 

L’EMD i la comunitat educativa de l’Escola 
Ramon Fuster han acordat ajornar algunes 
mesures del pla de mobilitat com els con-
trols de pas amb el compromís escolar de no 
demorar en més de 5 minuts el pas d’un 
vehicle per davant de l’escola.

Les noves mesures de seguretat però si que 
s’aplicaran a partir del 17 de juny i es crea 
una Comissió de Mobilitat, oberta a tots els 
agents implicats, que es reunirà per primer 
cop el 26 de juny. 

L’EMD de Bellaterra i les famílies de 
l’escola Ramon Fuster –representades per 
la comunitat creada a Change.org i per 
l’AMPA– han signat un acord per a la crea-
ció d’una Comissió de Mobilitat i per a la 
implantació de noves mesures per a millo-
rar la seguretat viària en els accessos al 
recinte educatiu. 

acorden ajornar algunes 
mesures del Pla de mobilitat 
com els controls de pas amb 
el compromís escolar de no 
demorar més de 5 minuts el 
pas d’un vehicle per davant 
de l’escola.

Aquest acord ajorna parcialment la 
implantació del pla de mobilitat aprovat 
per l’EMD i, per tant, no s’instal•laran les 
pilones previstes al carrer Pedregar i 
Escultor Vallmitjana i no es faran els can-
vis de sentit previstos en els carrers. 
L’acord està supeditat al compromís de la 
comunitat educativa de no demorar en 
més de 5 minuts el pas d’un vehicle per 
davant de l’escola, en el tram comprès 
entre l’inici del carrer Joaquim Ruyra i 
l’inici del carrer Ramon Llull. 
El president de l’EMD de Bellaterra, 
Ramon Andreu, ha explicat que el proble-
ma principal és que “al centre d’un poble 
de menys de 3.000 habitants s’hi ha 

NOTÍCIES

instal•lat una escola de 1.000 alumnes”. 
Segons Andreu, “el 86% dels desplaça-
ments a l’escola es fan en vehicle privat” 
i es mostra convençut que “la nova Comis-
sió de Mobilitat obre un espai de diàleg 
per buscar fórmules vàlides per a reduir el 
col•lapse”. 

El representant dels pares de la comunitat 
Change.org, Juan Carlos Ruedas, s’ha 
mostrat “satisfet perquè finalment s’ha 
consultat l’opinió dels pares” i també per-
què gràcies a les 700 firmes recollides 
“s’han pogut aturar unes mesures que 
consideravem insegures”. Ruedas destaca 
que la Comissió de Mobilitat “està oberta 
a tothom i treballarà per implantar mesu-
res viables i segures”. 

L’acord assolit entre famílies i l’EMD de 
Bellaterra comportarà, a partir del 17 de 
juny, la instal•lació d’uns pilons metàl•lics 
fixos en voreres i cruïlles on fins ara els 
vehicles estacionen incorrectament sobre 
vorera. A més, els autocars escolars esta-
cionaràn al carrer Escultor Vallmitjana i se 
senyalitzaran zones d’aparcament i una 
nova parada d’autobus. 

L’EMD convocarà la primera reunió de la 
Comissió de Mobilitat de Bellaterra per el 
26 juny a les 20.00 h. i hi estan convida-
des les entitats i les administracions impli-
cades, i totes les persones que hi vulguin 
participar a títol personal.



L’ajuntament de Cerdanyola ha demanat 
oficialment, a l’EMD, la retirada de la 
zona verda d’aparcament de l’estació 
argumentant que l’EMD no té autoritat 
per obligar a la policia municipal, que és 
una actuació il•legal per ser discrimina-
tòria en funció de l’empadronament i que 
en la seva tramitació cal un estudi econò-
mic.

La zona verda d’aparcament de l’estació 
no ha estat mai ben vista per l’ajuntament 
ni pels residents de Cerdanyola, fins al 
punt de denunciar la suposada il•legalitat 
d’aquesta actuació de la EMD davant del 
Síndic de Greuges l’any passat. La respos-
ta del Síndic després d’estudiar la legali-
tat de l’expedient de la Zona Verda, va 
ser que era correcta i que tan sols neces-
sitava ser aprovada definitivament.

L’EMD va aprovar definitivament 
l’expedient seguint les indicacions del 
Síndic de Greuges, però tot i aixó 
l’Ajuntament de Cerdanyola no està 
d’acord.

CerDanYola CarreGa Contra la zona verDa 
D’aParCament De l’estaCIó

NOTÍCIES14

Comunicat oficial.
________________________________________

Taxa de guals

Aquest ha estat el primer any que els rebuts corresponents a les reserves 
dels guals els ha girat l’EMD amb la col•laboració de la Diputació de Bar-
celona.

Per aquest motiu i amb l’objectiu de millorar el servei, us comuniquem 
que podeu posar-vos en contacte amb l’EMD trucant al 935181830 per 
consultar qualsevol dubte o modificar la vostra contractació del servei.

info@Bellaterra.diba.cat



16 17REPORTATGE

la FunDaCIó “la CaIxa” FInança les obres 
D’aCCessIbIlItat al Centre CívIC Del turó

La Fundació “La Caixa” ha finançat amb 
una aportació de 1.000 euros part de les 
obres d’accessibilitat del Centre Cívic del 
Turó de Sant Pau realitzades per l’EMD. 

La millora de la mobilitat de tots aquells 
que es desplacen en cadires de rodes ha 
estat llargament reivindicada per adequar 
aquest Centre Cívic. Les obres han necessi-
tat de la construcció d’una rampa d’accés 
des del carrer i de la conversió en rampes 
de l’esglaó d’accés als dos espais del cen-
tre.

Amb aquesta obra la Fundació “La Caixa” 
contribueix econòmicament per aconseguir 
un dels seus objectius, la supressió de les 
anomenades barreres arquitectòniques.

La rampa d’accés serà inaugurada durant 
els dies de la Festa Major del Turó.  
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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

Pla D’aCCIons PreventIves Contra els 
eFeCtes De l’exCés De temPeratura sobre 
la salut

Tot i que aquest estiu es presenta inesta-
ble i alguns meteoròlegs han avisat de 
que les temperatures seran baixes, a les 
regions del sud d’Espanya s’arriben amb 
facilitat als 40 graus centígrads. Per 
aquest motiu des de l’1 de juny ja s’ha 
activat el Pla d’Accions Preventives con-

tra els Efectes de l’Excés de Temperatu-
res, una iniciativa que s’emmarca en el 
Pla d’Estiu que s’ha presentat en l’últim 
Consell de Ministres.

Aquest pla es mantindrà activat fins el 15 
de setembre amb l’objectiu de prevenir y 
reduir els efectes negatius de la calor tot 
informant als ciutadans. S’ha de vetllar 
especialment per aquells grups més vul-
nerables com són la gent gran, els nens i 
els malalts crònics, així com aquells que 
treballen o realitzen esforços a l’aire 
lliure.

Des del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials  i Igualtat s’ha proporcionat un 
decàleg amb recomanacions generals:

1.Begui aigua o líquids amb freqüència, 
encara que no tingui set i amb indepen-
dència de l’activitat física que realitzi.

2.No abusi de les begudes amb cafeïna, 
alcohol o grans quantitats de sucre, ja 
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aGenDa

Pregó inici de festes

A les 21.30 h al Turó de Sant Pau.

Nits a la fresca, Concert d’Andrea Motis

A les 22.00 h al Club Bellaterra

Conferència Energies Renovables
Cicle de Jornades d’Autosuficiència

A les 20.00 h al Centre Cívic

La Independència, una llarga història
Toni Segura

A les 20.00 h al C entre Cívic

14-16/JUNy

15/JUNy

21/JUNy

SALUT

que poden fer perdre més líquid corpo-
ral.

3.Encara que qualsevol persona pot 
patir un problema relacionat amb la 
calor, presti especial atenció als nadons 
i nens petits, gent gran i persones amb 
malalties que puguin agreujar-se amb la 
calor i la deshidratació, com les patolo-
gies cardíaques.

4.Resti el major temps possible en llocs 
frescos, a l’ombra o climatitzats, refres-
queu-vos cada vegada que ho necessi-
teu.

5.Procuri reduir l’activitat física i evitar 
practicar esports a l’aire lliure en les 
hores més caloroses (de 12.00 a 17.00).
6.Poseu-vos roba lleugera, ampla i que 
deixi transpirar.

7.Mai deixi cap persona en un vehicle 
estacionat i tancat (especialment nens, 
ancians o malalts crònics).

8.Consulti al seu metge davant símpto-
mes que es perllonguin més d’una hora i 
que puguin estar relacionats amb les 
altes temperatures.

9.Mantingui les seves medicines en un 
lloc fresc ja que la calor pot alterar la 
seva composició i els seus efectes.

10.Fagi àpats lleugers que ajudin a 
reposar les sals perdudes per la suor 
(amanides, fruites, verdures, sucs, 
etc.).

S’ha recordat a la població de que els cops 
de calor poden causar la mort i cada any 
moren entre 15 i 141 persones per causes 
relacionades amb la calor.

27/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

vICHYssoIse

elaboraCIó:

Coure el caldo durant 20-25 minuts, colar-lo i reservar-lo. Rentar la ceba i els porros per 
picar-los i fregir en una cassola amb la mantega i l’oli d’oliva. Afegir-hi les patates pela-
des i tallades i fregir-les a foc suau. Afegir-hi sal i pebre al gust.

Afegir-hi el caldo i deixar coure durant uns 12-15 minuts. Triturar la sopa amb la batidora 
elèctrica y colar-la (si es vol una crema fina). Afegir-hi la crema de llet tot barrejant amb 
una cullera. Deixar atemperar i posar a la nevera per a que es refredi bé abans de servir.

Ingredients (4 persones)

5 porros petits/mitjans (menys si 
són grans)
2 patates
1 ceba
Mantega (una nou, per fregir)
150 ml de crema de llet per cui-
nar
Oli d’oliva 
Sal
Pebre

Per el caldo:

1 pastanaga
Les fulles dels porros
Carcasses de pollastre
1 1/2 l d’aigua
sal
julivert
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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




