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S’apropa la festa major i la fi de les vacan-
ces per la qual cosa s’hauran d’aprofitar 
més que mai els últims dies de festa. Però 
encara ens queda aquest mes d’Agost per 
gaudir del sol i tot aquest temps lliure.
La font de la Bonaigua ha estat rehabilitada 
i el Camí Verd així com altres indrets carac-
terístics de Bellaterra estan en el seu millor 
moment per passejar-hi i fer esports amb la 
família i els amics.
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LA FONT DE LA BONAIGUA JA ESTÀ HABILITADA
Per fi s’ha dut a terme la reparació de la font de la Bonaigua, un indret molt especial de 
Bellaterra que des de l’any 1930 en què va ser construïda només ha rebut les atencions 
dels veïns que hi viuen a prop.

Tants anys d’abandonament 
ha comportat un seguit de 
problemes que s’havien de 
solucionar per evitar la 
desaparició d’aquesta font. 
Així, la principal dificultat 
ha estat desencallar l’aigua 
perquè pugui rajar de la 
font amb fluïdesa i abun-
dància. Degut a la manca de 
manteniment, el corrent 
d’aigua contínua havia 
taponat els conductes amb 
la calç que s’ha anat con-
centrant al llarg dels anys.

A més de les labors per desembussar la font, l’EMD ha fet feines de neteja i desbrossa-
ment per tal d’habilitar correctament una zona tant especial, sobretot per als nens. 

La font de la Bonaigua es troba a la glera del torrent Can Domènec envoltada d’alzines, 
plàtans i roures, i fins i tot un àlber. La seva guarnició corre a càrrec d’unes rajoles origi-
nals de València de l’any 1930. Compta també amb una zona de jocs infantils i bancs per 
asseure-s’hi.
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REPARADA LA DEFORMACIÓ MÉS GRAN DELS 
CARRERS DE BELLATERRA

El carrer Sant Pancraç, conegut popular-
ment per ser l’espai de celebració de la 
tradicional Baixada de Carros ha tingut 
durant molt de temps una important defor-
mació del ferm provocada per les arrels 
dels arbres. 

La brigada de l’EMD ha realitzat les obres 
de reparació trencant el ferm, retirant les 
arrels i tornant a asfaltar la calçada. N’han 
resultat 8 contenidors de runes i un camió 

sencer d’arrels. Han estat necessàries 6 
cisternes de formigó per reomplir el carrer.

Però ja s’ha fet un pas més en la llarga llis-
ta de problemes que ara amb una Entitat 
Municipal Descentralitzada es poden mirar 
de sol·lucionar.

El carrer Sant Pancraç podrà albergar totes 
les pròximes Baixades de Carros sense patir  
per l’estat de la calçada.



6 7NOTÍCIES

BALES DE RESIDUS ALS TERRENYS DE L’ANTIGA 
SUCERAM

NOTÍCIES

L’empresa TMA Grupo Sánchez nega que s’hi estigui cons-
truint un abocador però els ajuntaments han confirmat 
l’emmagatzematge de residus

Uns mesos enrere la nau i els terrenys de 
l’argilera Suceram van ser comprats per 
l’empresa TMA del Grupo Sánchez. Això ja va 
alarmar els veïns de la zona perquè l’empresa 
TMA gestiona un abocador a Rubí que sovint ha 
estat denunciat per múltiples irregularitats que 
causen greus problemes de contaminació i de 
males olors. 

Els nous terrenys adquirits a la frontera entre 
Cerdanyola i Sant Cugat, al costat del barri de 
Roquetes de Sant Cugat, estan molt a prop del 
clot de Can Fatjó dels Aurons, on l’empresa Pui-
gfel tenia la intenció de fer un abocador.

Tot i així, semblava que als terrenys no hi havia 
cap forat susceptible de ser omplert amb resi-
dus. Però fa unes setmanes els veïns van veure 
que en aquests terrenys ha començat a créixer 

una muntanya de bales de residus de composició 
difícil de determinar. I per aquest motiu, les enti-
tats veïnals i diverses plataformes ciutadanes 
van demanar a les administracions (l’Ajuntament 
de Cerdanyola, l’Ajuntament de Sant Cugat i 

l’Agència de Residus de Catalunya) respostes i 
actuacions.

La Federació d’associacions de veïns de Sant 
Cugat, la Plataforma Rubí sense abocadors, la 
Plataforma Cerdanyola sense abocadors, la Pla-
taforma contra l’abocador de Can Fatjó dels 
Aurons, l’Associació Cerdanyola Via Verda, 
l’UASC- Un altre Sant Cugat i Alternativa Ciuta-
dana de Rubí, van exigir saber:

 - Quina és l’activitat que l’empresa TMA 
duu a terme en els terrenys de l’antiga 
argilera Suceram?

 - Té TMA els permisos necessaris per 
emmagatxemar-hi residus?
 -

 - Quin tipus de residus hi emmagatze-
ma?

 - S’ha fet una caracterització del tipus 
de residus?

 - Quina és la destinació final d’aquests 
residus?

 - Poden garantir les administracions que 
aquests residus són innocus?

Després d’aquesta denúncia pública, els ajunta-
ment de Sant Cugat i Cerdanyola han assegurat 
en un comunicat conjunt que l’empresa TMA 
Grupo Sánchez no té permís per emmagatzemar 
residus en les instal•lacions de l’antiga fàbrica 
Suceram, que cap dels dos consistoris tenia cons-
tància d’aquesta pràctica i que tècnics dels ajun-
taments d’ambdós municipis han confirmat 
aquest emmagatzematge.

El comunicat també afegia que l’empresa TMA 
Grupo Sánchez només té permís per fabricar teu-
les, maons i productes de terra cuita. Per aquest 
motiu l’Ajuntament de Cerdanyola obrirà un 
expedient sancionador contra l’empresa, que 
hauria de solicitar l’autorització ambiental a la 
Generalitat i les llicències als ajuntaments per 
dur a terme qualsevol tipus d’activitat que no 
sigui la de fabricar materials de construcció.

TMA desmenteix les acusacions i explica que les 
activitats que s’hi estan fent responen exclusiva-
ment a “matèria prima emmagatzemada que 
forma part del procés de totxanes i maons” però 
que “no hi ha cap intenció ni a curt ni llarg ter-
mini de construir cap abocador en aquest 
indret”. Ha explicat que actualment està 
emmagatzemant material ceràmic per realitzar 
un “estudi tecnològic i d’investigació per produir 
nous materials d’alta impermeabilitat pel mer-
cat nacional i internaconal”.



8 NOTÍCIES

LA LLICORELLA
RESIDÈNCIA CANINA

Ells també poden fer vacances!

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

NOVA RETOLACIÓ A L’EMD I EL CENTRE CÍVIC
Les oficines de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra i el Centre Cívic del 
poble ja són clarament identificables arran de la nova retolació. S’han utilitzat materials 
que conjuguessin correctament amb la fisonomia i altres materials de l’edifici, com el 
ferro negre i el vidre.

 9NOTÍCIES

Per altra banda, ara es diferencia clara-
ment les oficines de l’EMD del Centre Cívic 
sense perdre aquest poderós binomi que 
potencia la participació ciutadana.
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DESFILADA D’AUTOBUSOS

NOTÍCIES

MERCAT ECOLÒGIC
Durant la pròxima festa major de Sabadell que se celebrarà entre el divendres 6 i el 
dilluns 9 de setembre als principals carrers de la ciutat, hi haurà una desfilada d’autobusos  
d’època que passarà per Bellaterra.

Encara no hi ha massa informació al respecte però el que és segur és que tots aquests 
autobusos clàssics passaran per la carretera que atravessa el nostre petit poble, pel que 
els aficionats o curiosos podran contemplar l’exhibició des d’aquí.

Durant la festa major de Bellaterra també es farà un mercat ecològic amb productes loca-
las artesanals i de la terra, respectuosos amb l’entorn i el medi ambient i que milloren la 
nostra qualitat de vida.

El productors i elaboradors artesans ens oferiran productes tals com fruita i verdures, pa 
i pizzes, formatges, embotits, cereals i llegums, carn de vedella, planter d’hortalisses i  
herbes aromàtiques, productes d’higiene personal i per a nadons.

Els productes ecològics són productes vegetals i animals que han estat conreats utilitzant 
tècniques respectuoses amb el medi ambient, que no contenen pesticides ni herbicides, 
que respecten la fertilitat natural de la terra i que utilitzen espècies, varietats i races 
adaptades a l’entorn.
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LA GENERALITAT APROVA LA LLEI DE GOVERNS 
LOCALS CONVENçUDA QUE SERÀ LA UNICA QUE 
S’APLICARÀ A CATALUNYA

NOTÍCIES

El dictamen del Consell d'Estat va advertir a 
principis de juny que correspon a les comu-
nitats autònomes, i no a l'Estat, regular la 
creació i l'extinció de les mancomunitats i 
entitats locals menors. 

D'aquesta manera, l'òrgan consultiu contra-
diu l'avantprojecte de l'Executiu, en el qual 
s'establia que aquestes entitats es dissol-
dran quan no compleixin els requisits 
d'eficiència marcats. En aquest sentit, el 
Consell d'Estat remarca que "tots" els esta-
tuts d'autonomia o, si s'escau, les lleis 
autonòmiques sobre règim local "atribuei-
xen a les comunitats autònomes la compe-
tència per crear aquesta mena de demarca-
cions supra i inframunicipals".

Així doncs, el govern català va aprovar el 
projecte de llei de governs locals i ha adver-
tit l’Estat espanyol que no tolerarà que 
s’imposi el ‘model forà’ aprovat per 
l’executiu estatal. 

El document preveu la fusió voluntària de 
ciutats, evitar duplicitats en la prestació de 
serveis, farà desaparèixer 1.034 càrrecs 
públics remunerats als consells comarcals i 
estableix límits màxims de retribució dels 
representants locals. El text representarà 
un estalvi de fins a 1.000 milions d’euros per 
legislatura, segons la Generalitat.
El conseller de Presidència, Francesc Homs, 
ha assegurat que la llei espanyola ‘posa en 

perill’ l’Estat del benestar, segons un infor-
me del Consell Assessor de Polítiques Socials 
i Familiars (CAPSIF).

Que els ajuntaments mancomunin serveis és 
un dels elements més rellevants de la llei de 
règim local catalana. De fet, els consells 
comarcals assumiran automàticament els 
de recollida de residus, aigües residuals i 
neteja viària en els pobles de menys de 
1.000 habitants. L’objectiu, segons la Gene-
ralitat, és que tot el que es pugui fer des de 
la proximitat, se segueixi fent.

El document preveu, entre d’altres aspec-
tes, la reordenació dels consells comarcals 
de l’àrea metropolitana de Barcelona i la 
sortida dels municipis d’aquests organismes 

en cas que convisquin amb àrees metropoli-
tanes, com és el cas de Sant Cugat. Això 
implica la marxa de la nostra localitat i sis 
municipis més del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental per integrar-se automàti-
cament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB).

Els consells de vegueria substituiran les 
diputacions provincials quan es compleixin 
les condicions previstes a la disposició tran-
sitòria primera de la Llei 30/2010 de Vegue-
ries. Mentre això no es produeixi, totes les 
referències de la Llei de Vegueries i les 
determinacions que inclou aquesta llei 
s’han d’entendre aplicables a les diputa-
cions provincials, que queden integrades en 
l’estructura d’Administració local de Cata-
lunya.

El projecte de llei incorpora la prohibició de 
crear noves mancomunitats o consorcis 
quan es pretengui desenvolupar un servei o 
competència ja desenvolupat per una altra 
administració o bé quan aquest servei o 
competència el pugui prestar o exercir el 
consell comarcal o l’àrea metropolitana.

Totes aquestes entitats també seran objec-
te d’extinció automàtica en cas de duplici-
tat, manca de presentació de comptes o de 
dèficit continuat.

Es reconeix el dret a la retribució dels 
representants locals i s’estableix que la llei 
de pressupostos de la Generalitat fixarà 
anualment els límits màxims a percebre 
d’acord amb el tipus d’ens local, la pobla-
ció, la capacitat financera i les tasques i 
funcions assignades en cada cas.

Per tant, els municipis mantenen totes les 
seves competències, i només els les retira-
rien en cas que un control de qualitat detec-
ti que no s’arriba a una mínima qualitat del 
servei.

NOTÍCIES
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GOVERNACIÓ S’IMPLICA EN LA REDACCIÓ D’UN 
NOU CONVENI PER L’EMD

El Departament de Governació de la 
Generalitat 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 
denunciant les constants agressions i 
incompliments de l’Ajuntament i el mes 
de novembre de l’any passat ja va dema-
nar la mediació 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 fal-
ca que dificulta molt el procés. Recen-
tment l’ajuntament aprovava inicialment 
una modificació unilateral del Conveni 
actual en la que rebaixava el finança-
ment, retallava la competència 
d’inspecció urbanística i incloïa dos 
mecanismes de control sobre les actua-
cions 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 Conve-
ni 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.
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LA BICICLETADA PASSARÀ PER LA UAB MOTORCLUB BELLATERRA FARÀ UNA IMPORTANT 
EXPOSICIÓ DURANT LA FESTA MAJOR Amb la festa major arriba la bicicletada 

popular i enguany s’ha aconseguit que la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
cedeixi els seus terrenys per fer passar el 
recorregut.

L’EMD encara ha d’anunciar quin serà exac-
tament el recorregut i la sortida tot i que 

aquesta segurament serà des de Bellaterra 
el dissabte 14 de setembre al matí. Prope-
rament farem saber que cal fer per partici-
par-hi.

També sabem que es regalaran samarretes 
a tots els participants per tal de recordar 
una experiècia tant maca.

També durant el dissabte de festa major 
(dia 14 de setembre) es celebrarà una tro-
bada de cotxes clàssics i deportius, i 
motos exclusives (Harley-Davidson, BMW, 
etc.).

A la plaça del Pi (plaça de l’estació de 
FGC), hi haurà un tancat on podran reu-
nir-se tots els participants de la trobada i, 
al mateix temps exhibir-se davant els afi-
cionats i bellaterrencs que hi estiguin 
interessats.

Després està previst que posin en marxa 
els motors per anar fins el Tibidabo i con-
tinuar l’exhibició de la forma en què els 
vehicles es lluexen més: sobre l’asfalt.

Cap al final de la marxa, s’està parlant amb 
l’hotel La Florida per fer-hi una parada i 
prendre una copa de cava, cortesia de l’hotel.

Per contactar amb l’empresa organitzadora: 
www.cars-experience.com 

ESPORTS
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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

ELS FONGS NO ACOSTUMEN A CONTAGIAR-SE A 
PLATGES I PISCINES

Els fongs de les persones no solen contagiar-se 
a les platges i piscines, segons ha assegurat el 
cap del servei de Dermatologia de l'Hospital 
Regional Carlos Haya de Màlaga i membre de 
l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Vene-
reologia (AEDV), Vicente Crespo.

De fet, l'expert ha informat que la major part 
dels adults té fongs encara que aquests no es 
manifestin o ho facin només quan augmenten 
les condicions locals de temperatura, humitat 
i oclusió.

"No hi ha evidència científica que hi hagi més 
contagi de micosis a l'estiu i només seria possi-

ble en les infeccions per fongs que s'alimenten 
de queratina, les anomenades 'peu d'atleta' 
perquè engloben diferents infeccions i sobrein-
feccions tant per fongs com per bacteris . Per 
tant, a l'estiu no sembla que hi hagi més con-
tagis encara que sí més símptomes atès que un 
pacient pot arrossegar la seva micosis als peus 
durant anys i només manifestar simptomatolo-
gia en aquesta època ", ha assenyalat l'expert.

Aquests símptomes apareixen també en el cas 
de les taques, que es localitzen en el tronc i 
que es mostren descolorides davant del con-
trast de la pell bronzejada. En aquest cas, ha 
comentat Crespo, el fong porta vivint allà, 
almenys, des de la pubertat encara que només 
prolifera per produir aquestes taques quan 
està a una temperatura de 30 o 32 graus cen-
tígrads.

En aquest sentit, ha explicat que les infeccions 
que tenen origen en el sòl o en animals són 
molt contagioses a partir de la terra o l'animal 
malalt però, no obstant això, perden "ràpida-
ment" la seva virulència en passar d'un humà a 
un altre, per el que, al seu parer, la prevenció 
s'ha de centrar en la localització i el tracta-
ment dels animals.
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En canvi, ha prosseguit, les causades per fongs, que són paràsits exclusius de l'home, solen donar 
escassa simptomatologia i el seu contagi depèn més de les característiques de cada persona. 

"No hi ha dubte que hi ha un gran percentatge de població molt resistent o, fins i tot, immune a 
aquestes infeccions. En el cas específic de les infeccions dels peus i de les seves ungles s'ha sugge-
rit que hi ha una predisposició a patir que està genèticament condicionada . Això explicaria que 
la infecció es presenti només en un dels cònjuges i en la meitat de la seva descendència ", ha 
recalcat.

Per tant, segons ha matisat Crespo, el contagi es produeix en el si familiar, gairebé sem-
pre durant la infància, però només arrela la infecció en els individus predisposats. "Atès 
que el procés evoluciona molt lentament, no solen observar les seves manifestacions a 
nivell de la planta o els dits dels peus fins després de la pubertat, i les ungles comencen 
a afectar una o dues dècades més tard", ha assegurat.

Com a conseqüència d'això, l'especialista ha qualificat de "dubtosa" la idea del presump-
te contagi d'aquestes infeccions i ha informat que "fa molts anys" es va estudiar siste-
màticament mostres de sorra de platges de Granada i Màlaga, descartant-se la possibi-
litat que es produeixin contagis en aquests llocs. I és que, segons ha assegurat, els fongs 
tot just aconsegueixen sobreviure a la sorra.

Els canvis en el clima estan estretament vin-
culats a la violència humana a tot el món. 
Fins i tot desviacions relativament petites de 
la temperatura normal o les pluges han incre-
mentat substancialment el risc de conflicte 
en l'antiguitat o en l'actualitat, segons un nou 
estudi realitzat per investigadors de la Uni-
versitat de Califòrnia a Berkeley, i la Univer-
sitat de Princeton, totes dues a Estats Units.

Els resultats, que cobreixen totes les princi-
pals regions del món, amb dades procedents 
del Brasil, la Xina, Alemanya, Somàlia o els 
Estats Units, i mostren patrons similars de 
conflictes vinculats als canvis climàtics, com 
l'augment de les sequeres o un increment de 
la temperatura mitjana anual, apareixen 
publicats en l'edició d'aquest dijous de la 
revista 'Science'. 

Per determinar si existia una relació entre el 
clima i els conflictes en múltiples nivells de 
l'organització social, els investigadors van 
estudiar si l'evidència d'un vincle és coherent 
dins de cada un de les tres grans categories 
de conflictes: la violència personal i el crim 
com assassinat, assalt, violació i violència 
domèstica, la violència intergrupal i la ines-
tabilitat política, com guerres civils, distur-

bis, violència ètnica i invasions de terres, i 
alteracions institucionals, com canvis bruscos 
i importants en les institucions de govern o el 
col · lapse de civilitzacions senceres .

Els científics van trobar que els tres tipus de 
conflicte exhibeixen respostes sistemàtiques 
i grans als canvis en el clima, amb l'efecte 
sobre el conflicte intergrupal com el més pro-
nunciat en termes percentuals. A més, van 
veure que el conflicte respon més consisten-
tment a la temperatura, amb una relació 
positiva entre les altes temperatures i una 
major violència en 27 estudis, usant un enfo-
cament en què es va convertir el canvi cli-
màtic en unitats específiques d'ubicació 
conegudes per als estadístics com desviacions 
estàndard.

"En l'actualitat, hi ha diverses hipòtesis que 
expliquen per què el clima pot influir en el 
conflicte. Per exemple, sabem que els canvis 
en la forma del clima prevalen sobre les con-
dicions econòmiques, en particular en les 
economies agràries, i els estudis suggereixen 
que les persones són més propenses a pren-
dre les armes quan l'economia es deteriora, 
potser en part per mantenir els seus mitjans 
de subsistència", explica Solomon Hsiang, 
autor principal de l’estudi.

EL CLIMA INFLUEIX EN ELS CONFLICTES HUMANS 
I LA VIOLÈNCIA A TOT EL MÓN
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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

CRESTES DE TONYINA

ELABORACIÓ:

Posa l’ou a coure en una cassola amb aigua (que cobreixi l’ou) bullint i un polsim de sal 
durant 10 minuts. Un cop fred, el pelem i el triturem amb una forquilla.

Col·loca’l en un recipient, afegeix la tonyina esmicolada i la meitat de la salsa de tomà-
quet i barreja bé amb una cullera.

Obre el paquet de crestes, separa les hòsties i reparteix-les sobre una superfície plana. 
Col·loca en el centre de cadascuna una mica de la barreja (tonyina, tomàquet i ou), 
doblega-per la meitat i tanca-pressionant el voltant amb una forquilla.

Posa una paella al foc, afegeix 1/2 got d’oli i en el moment en què comenci a fumejar, 
afegeix les crestes (de 4 en 4). Quan es daurin per una banda, dóna’ls la volta i fregeix-
les fins que es daurin per l’altre. Retira a un plat cobert amb paper absorbent de cuina 
perquè s’escorrin l’oli. 

També es poden coure al forn pintant-les prèviament amb ou batut. 

Ingredients per a 2 persones

8 hòsties de crestes (1 paquet)
1 llauna de tonyina en oli (100 g)
1/2 got de salsa de tomàquet
1 ou
1/2 got d’oli d’oliva
sal
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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
620 27 19 86

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.....




