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Ja ha arribat l’estiu a Bellaterra i amb ell 
també han arribat el sol, les vacances, la 
piscina, les colònies i milers d’activitats per 
gaudir d’aquesta època tant esperada per a 
tothom.
Així doncs, és hora de sortir i passar-s’ho bé 
tant si es marxa de vacances fora com si es 
resta al poble. Afortunadament, a Bellate-
rra la pau i tranquilitat que s’hi respira con-
tribueixen al descans, i la natura que ens 
envolta és ideal pel relax.

ASSESSORAMENT
I GESTIÓ PATRIMONIAL:   
IMMOBILIARI, LEGAL I FINANCER

Bellaterra. Solar (amb casa) de 1.269m2, 
molt cèntric (c/Joan Fábregas), permet la 
construcció de 2 habitatges unifamiliars 
aparionats en obra nova. Oportunitat única 
per zona i preu. 
750.000€ + impostos.

Bellaterra. Zona Terranova, casa de 612m2 
d’obra vista en solar de 1.511m2. Magnífiques 
vistes a Collserola. 
950.000€ + impostos.

Bellaterra. Zona Terranova, solar de 1.350m2, 
permet la construcció d’1 habitatge unifamiliar 
aïllat. 
544.500€ (IVA inclòs).

BARCELONA                                          BARCELONA                           ALELLA

VIA AUGUSTA, 118 BAIXOS                     FONTANELLA , 17 PRAL           BALMES, 7 BAIXOS
08006 BARCELONA                                08010 BARCELONA                  08328 ALELLA (BARCELONA)
TELF: 932 388 354                                TELF: 933 170 812                  TELF: 935 555 666
TELF COMERCIAL: 934 124 848
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GovernaCIó s’ImPlICa en la reDaCCIó D’un 
nou ConvenI Per l’emD

El Departament de Governació de la Gene-
ralitat de Catalunya mediarà entre 
l’Ajuntament i la EMD en el procés de 
redacció d’un nou Conveni . L’EMD ha 
enviat varies cartes a la Conselleria denun-
ciant les constants agressions i incompli-
ments de l’Ajuntament i el mes de novem-
bre de l’any passat ja va demanar la media-
ció de Governació per poder garantir la 
legalitat de la redacció d’un nou Conveni 
Institucional.

L’ajuntament tot i acceptar finalment 
aquesta mediació, ha posat però una falca 
que dificulta molt el procés. Recentment 
l’ajuntament aprovava inicialment una 
modificació unilateral del Conveni actual 
en la que rebaixava el finançament, reta-
llava la competència d’inspecció urbanísti-
ca i incloïa dos mecanismes de control 
sobre les actuacions de l’EMD. 

El President de l’EMD afirmava en el debat 
del ple de l’Ajuntament que aquest acord 
és nul de ple dret perquè el Conveni de 
l’EMD només es pot modificar per l’acord 
de les dues institucions i perquè els meca-

nismes de control que l’ajuntament pretén 
imposar sobre l’EMD de Bellaterra atenta 
directament contra la capacitat de decisió 
del govern de l’EMD triat democràticament 
per els bellaterrencs.

NOTÍCIES

l’aJunTamenT De CerDanYola DenunCIa la 
Zona verDa D’aParCamenT De l’esTaCIó

Com ja sabem, l’EMD va dissenyar una 
zona verda d’aparcament als voltants de 
la plaça de l’Estació que prohibeix 
l’estacionament dels vehicles no resi-
dents per un període superior a les dues 
hores. Els residents però poden demanar 
a les oficines de l’EMD un adhesiu iden-
tificatiu per quedar exempts com a vehi-
cles autoritzats al residir a Bellaterra.

Aquesta mesura va ajudar inicialment a  
descol•lapsar les places d’aparcament 
properes a la zona comercial i esportiva 
de la plaça. 

L’ajuntament de Cerdanyola però no 
està d’acord amb la mesura i ha portat 
al jutjat contenciós administratiu la 
zona verda d’aparcament per considerar 
que hi ha deficiències en la tramitació 
de l’expedient i perquè considera que 
l’EMD no és competent per dissenyar 
una zona verda d’aparcament degut a 
que no te competències sobre la policia 
local i perquè creu que fa un tracte dis-
criminatori en funció de 
l’empadronament.
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moDIFICaCIó Del serveI Dels FGC Per oBres 
FIns seTemBre 

• El servei de la línia S2 (Sabadell) es veurà alterat a partir 

del 13 de juliol i fins mitjans de setembre per les obres de 

perllongament de la línia Barcelona-Vallès d’FGC a la ciutat 

de sabadell 

• El cap de setmana del 24 i 25 d’agost es modificarà el ser-

vei entre les estacions de Sant Cugat i Volpelleres de la línia 

S2 (Sabadell) i Sant Cugat i Mira-sol de la línia S1 (Terrassa) 

NOTÍCIES

El servei de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) de les línies 
S1 i S2 es veurà afectat des d’aquest 
cap de setmana fins mitjan setembre 
degut a les obres d’ampliació de la 
xarxa entre les ciutats de sabadell i 
Terrassa.

Per minimitzar les molèsties dels 
usuaris dels FGC les obres s’han con-
centrat aquest estiu i en qualsevol 
dels casos FGC oferirà un servei subs-
titutori amb autobús per garantir la 
mobilitat dels clients. 

Els serveis amb autobús realitzaran 
les mateixes parades que faria el ser-
vei de trens. 

els caps de setmana del 13 i 14, 27 i 
28 de juliol es tallarà el servei de 
trens entre les estacions de sant 
Quirze i sabadell rambla. els clients 
disposaran d’un servei substitutori 
amb autobús amb parades pròximes a 
les tres estacions afectades (Sant 
Quirze, sabadell estació i sabadell 
Rambla). 

A més dels talls de servei dels caps de 
setmana abans esmentats, a partir del 
15 de juliol i fins a mitjan setembre, 
el tall del servei de trens es farà 
només entre les dues estacions finals 
de sabadell, és a dir, sabadell estació 
i Sabadell Rambla, i serà cobert tam-
bé amb servei substitutori d’autobús. 

A banda del tall de la línia S2 a Saba-
dell, el cap de setmana del 24 i 25 
d’agost es produirà un tall del servei 
de tren en els trams entre les esta-
cions de sant Cugat i volpelleres de la 
línia S2 i Sant Cugat i Mira-sol de la 
línia S1 (Terrasssa). I en aquest cas el 
servei d’autobús també estarà habili-
tat.

amb l’objectiu de que tots els clients 
tinguin coneixement amb antelació 

de les alteracions en el servei que es 
produiran i de les parades que faran 
els autobusos substitutoris, FGC 
reforçarà la informació al client a tra-
vés de la megafonia i vitrines de les 
estacions i la distribució de fulletons 
informatius a les estacions afectades.

També es resoldran les consultes que 
arribin a través del telèfon 012, del 
portal web d’FGC o de les xarxes 
socials corporatives. 
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LA LLICORELLA
RESIDÈNCIA CANINA

Ells també poden fer vacances!

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

semàFor en FunCIonamenT

El semàfor de la Plaça del Pi ja està en funcionament amb les seves intermitents llums 
taronges perquè els conductors tinguin precaució cada cop que hi passen. A banda i banda 
del carrer s’ha col·locat un polsador pels peatons que vulguin creuar.

El semàfor s’ha col·locat després d’una llarga tramitació entre l’EMD i la Diputació de Barcelona, 
com a mesura per pacificar el tràfic de la carretera BV-1414 sobretot a les hores punta dels dies 
feiners i protegir així els peatons que vulguin travessar la plaça amb garanties de seguretat.

QueDen nomÉs 2 mesos Per la FesTa maJor

Ja s’estan preparant tots els actes de la 
festa major de Bellaterra 2013, entre 
els quals destaca el concert de la Coral 
Bellaterra del Musical que celebren el 
seu 20 aniversari amb la interpretació 
de “Cançó d'amor i de guerra”, una sar-
suela catalana que va ser censurada pel 
General Primo de Rivera.

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

Aquest any el grup de teatre la Inestable 
està treballant sota les ordres d’un nou 

director i amb la incorpora-
ció 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 escul-
tors catalans més impor-
tants i entre les seves obres 

destaca per la seva popularitat el Timba-
ler del Bruc.
El cartell de la festa incorporarà dife-
rents pintures realitzades sota el títol 
“Racons de Bellaterra” dels pintors i pin-
tores 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.

El torneig de futbol sala del Club, el 
sopar de la Unió de Veïns i la presentació 
oficial de la Penya Blaugrana Bellaterra 
també es desenvoluparan dins aquest 
temps de celebració que any rere any 
aplega tots els bellaterrencs.
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mesures ConTra els roBaTorIs

Amb l’arribada de la calor també arriben 
un gran nombre de robatoris al poble. Són 
molts els veïns que es veuen afectats per 
aquest fenomen i un cop emès l’avís, fóra 
bo que els ciutadans prenguessin conscièn-
cia de la gravetat de la situació i duguin a 
terme una revisió de les mesures de segu-
retat 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 companyia. 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 
exterior, 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 domi-
cili.

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  edi-
fici,  assegureu-vos  que  no  es  pot  entrar  
al  vostre  pis  per  les  bastides o les esca-
les.

Garatges
●No  deixeu  les  claus  a  l'interior  del  
vehicle.  Tampoc deixeu  a  la  vista  objec-
tes  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  sis-
temes  de  videovigilància.
●Si  sou  propietari  d'una  plaça  de  pàr-
quing  i  la  teniu  llogada,  estigueu  al  cas 
de  possibles  pèrdues  o  robatoris de claus 
i comandaments del vostre llogater. 

alarma
●Connecteu-la  sempre,  mentre  dormiu  
i  quan  sou  fora de casa: contribueix a 
incrementar la seguretat.

NOTÍCIES

●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 
efectives  d'acord  amb  les vostres  neces-
sitats.  Comproveu  que l'empresa 
instal•ladora compleix tots els requisits 
legals.
●Guardeu  els  documents  de  tots  els  
electrodomèstics  per  facilitar  la  identi-
ficació  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  inven-
tari  d'objectes amb  el  número  de  sèrie,  
la  marca  i  el  model:  facilita la identi-
ficació 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  
pensar  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 sem-
pre.
●Demaneu a algú que us reculli la corres-
pondència.

ImPorTanT
Si escolteu un soroll estrany o advertiu la 
presència de persones amb actitud  sospi-
tosa 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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els BeneFICIs De les enerGIes renovaBles en 
els haBITaTGes  
La quarta i última sessió del cicle “L’autosuficiència, un 
valor en alça” exposa casos pràctics de com les energies 
renovables redueixen la despesa energètica dels habitatges   

Ferran Tarradellas, cap de l’Oficina de la Comissió Europea 
a Barcelona explica els objectius europeus per assegurar-se 
el provisionament energètic, fer més competitius els països 
de la ue i reduir les emissions de Co2

NOTÍCIES

La quarta i última sessió del cicle 
L’autosuficiència, un valor en alça, 
organitzada divendres passat per 
l’Entitat Municipal Descentralitzada 
(EMD) de Bellaterra, va fer-se valer de 
casos pràctics per exposar els beneficis 

d’incorporar les energies renovables en 
l’àmbit residencial per tal de reduir la 
despesa energètica dels habitatges. 
L’acte està inclòs en les activitats que 
fins el 30 de juny organitza la Unió Euro-
pea en el marc de la Setmana de Euro-

pea de l’Energia Sostenible per promou-
re l’estalvi i l’eficiència energètica. 

El cap de l’Oficina de la Comissió Euro-
pea a Barcelona, Ferran Tarradellas, va 
explicar durant la ponència inaugural 
que la política energètica comunitària 
vol assolir tres grans objectius: “tenir 
una seguretat en el provisionament 
energètic, fer que els països de la UE 
siguin més competitius i reduir les 
emissions de Co2.” 

Per aconseguir-ho, s’ha dotat del pro-
grama 20/20/20 que vol assolir l’any 
2020 un 20% de reducció de les emis-
sions de CO2, que un 20% de l’energia 
generada a la UE sigui de fonts renova-
bles, i que es millori un 20% l’eficiència 
energètica. 

Segons el represenant de la Comissió 
Europea a Barcelona, si es compleixen 
els objectius del programa 20/20/20 
“Europa aconseguirà un estalvi de 
120.000 milions d’euros cada any, 
serà més competitiva i haurà creat 
llocs de treballs no deslocalitzables 
vinculats a les energies renovables”. 
Tarradellas va dir que “a la UE li va la 
vida en ser més eficient perquè la 

nostra despesa energètica és un 400% 
més cara que la dels Estats Units”.

Durant la presentació de la jornada, el 
president de l’EMD de Bellaterra, 

El cap de l’Oficina de la Comissió Europea a Bar-
celona, Ferran Tarradellas

Ramon Andreu, va assegurar que 
“estem entrant en una etapa en la 
que és imprescindible ser més autosu-
ficients perquè hi ha menys ocupació, 
menys ingressos i per tant, és primor-
dial que les famílies redueixin les 
seves despeses quan abans millor”. 
Andreu va afegir que el cicle 
L’autosuficiència, un valor en alça ha 
volgut donar consells a les famílies per 
ser eficients en diversos àmbits gràcies 
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a les opinions d’experts i d’empreses 
de diferents sectors. 

Pel que fa als professionals participants 
en l’última sessió del cicle, els arquitec-
tes Joaquín Fanego –de Fanego Arquitec-
tos– i Isabel Vega –professora de l’Escola 
d’Arquitectura del Vallès de la UPC–, 
van explicar que tenint en compte que 
el 40% de l’energia del país es consu-
meix en els habitatges residencials cal 
promoure l’arquitectura bioclimàtica, 
que adapta les característiques cons-
tructives dels habitatges a la climatolo-
gia de la zona. I van afegir que per estal-
viar energia cal limitarne la demanda, 
millorar l’eficiència dels elements 
instal·lats als habitatges i tenir cons-
ciència de l’aprofitament energètic. 

Francesc Marturià, arquitecte especialit-
zat en certificació energètica d’edificis, 
considera que el nou decret de certifica-
ció energètica servirà per a conscienciar 
la població que hem de ser més eficients 
energèticament. Marturià va explicar 
que estan exempts de fer la certifiació 
els habitatges inferiors als 50 metres 
quadrats i aquells habitatges destinats a 
lloguers de curta durada. 

Jesús Flores, d’Efivert Ingenieria, va 
assegurar que la geotèrmia és una font 
inesgotable d’energia per a la climatitza-
ció d’un habitatge i que cobreix el 100% 
de les necessitats d’aigua calenta sani-
tària, calefacció i aire condicionat. Flo-
res va afegir que la geotèrmia té un con-
sum cinc vegades inferior que la resta de 
sistemes energètics. 

Per últim, Roger Pernas, soci de la coope-
rativa Som Energia, va explicar que tenen 
el compromís de generar tanta energia 
renovable com energia consumeixin els 
seus socis, que actualment superen els 
8.000. Som Energia certifica l’origen 
renovable de la seva electricitat i amb 
una única aportació d’entrada de 100 
euros, cada soci pot sol·licitar fins a cinc 
contractes. 

Des que va començar al febrer, el cicle 
L’autosuficiència, un valor en alça ha vol-
gut ser un gra de sorra més en el camí 
cap a una millora de l’eficiència dels 
recursos energètics per part de les famí-
lies. A més de les energies renovables, 
també s’ha tractat l’estalvi d’aigua, la 
mobilitat amb vehicles elèctrics lleugers 
i la mobilitat amb el cotxe elèctric. 
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el Car CeleBra el 23 De JulIol la moon raCe, 
la PrImera Cursa PoPular I noCTurna orGa-
nITZaDa Pel CenTre

El Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant 
Cugat del Vallès ha organitzat per prime-
ra vegada una cursa popular i nocturna 
que s’emmarca en el 25è aniversari del 
centre. 

La Moonrace tindrà lloc la nit del 23 de 
juliol, nit de lluna plena, i tindrà un 
atractiu recorregut urbà de 8 km que 
passarà pel Monestir de Sant Cugat, el 
Parc Central i els principals carrers de la 
mateixa població.
 
Com ha explicat, Lluis Capdevila, direc-
tor de la prova, l’inici i la meta serà a la 
pista d’atletisme del CAR, on cada dia 
s’entrenen els millors atletes catalans 
del present i del futur, i s’espera comp-
tar amb la presència d’uns 1.500 atletes. 
En finalitzar la prova, els participants 
podran gaudir d’una butifarrada.
 
Ivan Tibau, secretari general de l’Esport, 
ha subratllat que amb la Moon Race el 
CAR, “generador constant d’activitat”, 
“permetrà els participants conèixer les 
instal·lacions del CAR”. “obrim les por-
tes del CAR a tothom”, ha explicat. El 
secretari general de l’Esport ha animat a 
participar-hi perquè “té molts ali-
cients”, i s’ha mostrat convençut que la 
MoonRace “té un llarg recorregut i con-
tinuïtat”.

En l’acte de presentació del passat 2 de 
juliol, celebrat al propi CAR, van com-
parèixer l’alcadessa de Sant Cugat, Mercè 
Conesa; el director de CAR, Joan Fontserè, 
i el director de la prova, Lluis Capdevila, a 
banda de reconeguts esportistes com 
Tommy Robredo, Nani Roma, Jennifer Pare-
ja, Gervasio Deferr, Jordi Morales, Albert 
Cabestany i Takahisa Fujinami, que hi 
donen suport.
 
Mercè Conesa ha destacat que la creació 
de la cursa contribuirà a reforçar “el bon 
veinatge” existent entre Sant Cugat i el 
CAR des de la seva creació, i ha afegit que 
la població vallesana és “molt sensible” a 
la pràctica esportiva gràcies a la dinàmica 
del centre.
 
Les inscripcions a la 1a Moonrace CAR 
encara estan obertes i es tancaran en arri-
bar al limit de 2000 participants o el mateix 
dia de la cursa si hi han plaçes disponibles.

El preu d’inscripció és de 15€ anticipada-
ment o de 20€ el mateix dia de la cursa si 
hi han places.

Els interessats poden trobar més informa-
ció i apuntar-se a la web del CAR, www.car.
edu. La Caixa és el patrocinador principal 
de l’event i Mundo Deportivo n’és el diari 
oficial.
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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

evITar les PICaDes De mosQuIT

Per evitar les picades dels mosquits és molt 
recomanable no utilitzar colònies d’olors 
dolços i aplicar-se repel·lents amb dietilto-
luamida.

Així mateix, els sabons amb perfums o els 
aerosols per al cabell, atrauen aquests 
insectes. I estar a prop de les escombra-

ries, aigua estancada, jardins, no mantenir 
una higiene corporal adequada o usar roba 
que deixi al descobert la pell, també pro-
voquen que els mosquits piquin amb més 
facilitat. 

Els mosquits femella són els responsables 
de les picades donat que són els que neces-
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siten les proteïnes de la sang de les persones 
per a completar la maduració dels seus ous.

Els repel·lents d’insectes són substàncies 
que s’apliquen en les zones de pell exposada 
o en les peces de roba per evitar el contacte 
amb l’insecte. S’ha d’escollir un producte 
que compti entre els seus principis actius 
amb la dietiltoluamida (DEET), considerada 
el repel·lent més eficaç per la Organització 
Mundial de la Salut (OMS).

Els tractament calmant estan indicats per 
alleujar el dolor i picor un cop s’ha produït la 
picada. El seu principal actiu és l’amoníac 
que actua modificant el PH i neutralitza la 
toxina indroduïda per l’insecte.

A més dels mosquits convencionals des de fa 
uns anys va sorgit l’espècie anomenada 
‘mosquit tigre’ que encara està força extesa 
per tot el territori.

El mosquit tigre és originari del sud-est 
asiàtic i es va detectar a Catalunya per pri-
mera vegada l’estiu de 2004. Se’l reconeix 
per les ratlles blanques al cap i al cos. Els ous 

i les larves viuen en petites masses d’aigua 
estancada, en àrees exteriors properes a la 
presència humana.

La presència del mosquit és molt molesta pel 
nombre tan elevat de picades que fan els 
exemplars femella. A Catalunya, fins al 
moment, no s’ha detectat cap cas de malal-
tia transmesa per aquest mosquit. Tanma-
teix, cal tenir present la seva capacitat per 
actuar com a vector d’alguns tipus de malal-
ties, com les produïdes pels virus Chikungun-
ya i dengue, tot i que aquesta probabilitat és 
actualment baixa al nostre país.
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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

TImBal D’esCalIvaDa amB anXoves

elaBoraCIó:

Col·loquem els pebrots i les albergínies en una placa de forn amb oli i sal, i fornegem 30 
minuts a 180 ºC (15 minuts per cada costat).
En la mateixa placa col·loquem les cebes embolicades amb paper d’alumini i les courem 
durant 1 hora.
Un cop tinguem les verdures cuites les deixarem refredar-se cobrint-les, les pelarem en 
tires i col·locarem en un motllo intercalant-les.
Col·loquem a sobre 3 anxoves en forma d’espiral. Un cop acabat el motllo el desmunta-
rem amb una safata i decorarem amb les olives triturades amb l’oli d’oliva i una mica de 
sal.

Ingredients

1 kg de pebrot vermell
1 kg de pebrot groc
1 kg de pebrot verd
1 kg d’albergínies
3 cebes de figueres
12 filets d’anxoves del Cantàbric
50 gr d’olives negres en rodanxes
10 cl d’oli d’oliva
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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 Mercedes

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
93 307 07 07

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

Ruyra, C.....




