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Ja ha arribat la primavera a tot el territori 
i s’allargarà fins el 21 de juny. Tots els cire-
res, mimoses i ametllers de Bellaterra han 
esclatat en la verdor d’aquesta estació 
tant colorida. Mentrestant, i potser perquè 
la primavera la sang altera, ens hem assa-
bentat de que s’ha aprovat definitivament 
el Centre Direccional, i les EMD de tot el 
país estan lluitant contra la llei estatal de 
reforma de l’Administració local.

2014: HA ARRIBAT EL MOMENT DE COMPRAR. CONSULTI’NS

“ASSESSOREM, PROTEGIM I OPTIMITZEM EL PATRIMONI FAMILIAR I EMPRESARIAL, 
AMB LA FINALITAT DE PERPETUAR EL SEU VALOR EN EL TEMPS”.

Casa cantonera de 393m2 en solar de 
837m2. Jardí amb piscina, carrer molt 
tranquil.  Vistes panoràmiques, a 5’ de 
l’estació FGC. Preu: 725.000€

Casa de 612m2 d’obra vista en solar de 
1.511m2. Magnífiques vistes a Collsero-
la. Nou preu: 825.000€

Solar de 1.350m2, permet la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
Nou preu: 350.000€ + IVA

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

www.masifill.com

Pis de 153m2., 3 dormitoris, amplia sala 
exterior. Al costat del Ferrocarril Padua. 
Preu: 459.000€
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Can Fatjó Dels auRons no seRà un aboCaDoR

NOTÍCIES

El nou Pla Territorial Sectorial 
d’Infrastructures de Gestió de Residus de 
Catalunya 2013-2020, actualment en expo-
sició pública, exclou la possibilitat de 

El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de 
Residus de Catalunya no inclou Can Fatjó

transformar el forat de l’empresa Almar en 
un abocador. El Pla concreta quines ubica-
cions tindran fins a l’any 2020 els possibles 
abocadors de Catalunya. Per descartar-lo 

ha estat clau tota la mobilització ciutada-
na que hi va haver durant els any 2010 i 
2011 de la Plataforma Cerdanyola sense 
abocadors, la Plataforma contra 
l’abocador de Can Fatjó, la oposició unà-
nime de tots els plens municipals de Cer-
danyola, Sant Cugat i Bellaterra i, final-
ment, la oposició frontal de la resolució 
del Parlament de Catalunya.

L’explotació minera d’Almar està situada 
en un terreny d’equipaments i per això és 
totalment incompatible, des del punt de 
vista urbanístic, la ubicació d’un abocador. 
Això explica la incongruència d’intentar 
fer un abocador a tocar d’escoles, viven-
des, hospitals i hotels, doncs el territori ha 
estat dissenyat per una altra finalitat. 

Cal destacar, a més, que aquest seria 
l’abocador número 18 que tindria el muni-
cipi de Cerdanyola del Vallès, tot un rècord 
d’abocadors a nivell de tot espanya.

Són coneguts per a tothom els problemes 
de contaminació del sòl i del subsòl del ter-
me municipal. Actualment, podem desta-
car la contaminació del subsòl que provoca 
l’abocador de Can Planas, un abocador de 

residus tòxiccs i també s’estan detectant 
problemes importants a l’abocador Elena, 
un abocador de bales d’ecoparc (escom-
braries) situat al darrere del Sincrotró.

s’omplirà amb terres netes
 
La empresa extractora ja es va comprome-
tre, a l’inici de la seva activitat, a omplir el 
forat amb terres netes sense cap tipus de 
residus, en un document obligatori anomenat 
Pla de Restauració, i va dipositar uns avals 
bancaris per tal de garantir la seva execució.
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L’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra (EMD) ha obert un període de 
exposició pública del projecte de instal·lació 
de videocàmeres a la via pública. El pro-
jecte inclou la col·locació de nou videocà-
mares repartides pels seguents indrets de 
Bellaterra: 

 ▪ 2 càmeres a la entrada-sortida de Bellaterra 
per la carretera direcció Sabadell.

 ▪ 2 càmeres a la entrada sortida de Bellaterra 
per el Camí Antic direcció Sant Cugat.

 ▪ 1 càmera a la entrada sortida de Bellaterra 
per la carretera direcció Sant Cugat.

 ▪ 1 càmera a la entrada sortida de Bellaterra 
per el carrer Can Miró direcció UAB.

 ▪ 1 càmara a la entrada de Bellaterra per la 
Plaça Montserrat direcció els Pous.

 ▪ 1 càmara a la sortida de Bellaterra per el 
carrer Enric Losantos direcció Sant Quirze.

l’eMD InICIa els tRàMIts PeR la Instal·laCIó 
De vIDeoCàMeRes a bellateRRa

S’ha obert un període d’exposició pública del projecte

 ▪ 1 càmara a la confluència de l’Avd Joan Fàbre-
gas amb la carretera a la plaça del Pi.

Les càmeres estaran subjectes als controls de 
la agència Catalana de Protecció de Dades i 
podran memoritzar les imatges durant un 
màxim de 15 dies perquè després es destruïran 
automàticament pel propi sistema de gravació.

Les imatges quedaran sota la custodia ofi-
cial de l’eMD bellaterra i podran ser consul-
tades per els cossos de seguretat prèvia 
petició. El projecte està en exposició públi-
ca fins el 7 d’abril a les oficines de l’EMD 
situades a la plaça Maragall.

Per a la realització d’aquest projecte, l’EMD 
va visitar les instal·lacions de videovigilàn-
cia de Cerdanyola i del poble de Matadepe-
ra. Matadepera va ser un del pobles pioners 
en la instal·lació de videocàmares a la via 
pública i actualment disposa d’una impor-
tant xarxa de video.
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nou Pla uRbanístIC Del CentRe DIReCCIonal

La ordenació del Centre Direccional de 
Cerdanyola és a punt de culminar. L’Institut 
Català del Sòl (Incasòl), l’encarregat de 

La Generalitat deixa la porta oberta perquè s’hi pugui establir 
un centre comercial de fins a 131.341 metres quadrats

delimitar i ordenar la zona, ha fet públic  
el nou Pla Director urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola, en un acte 

que va comptar amb la presència del Con-
seller de Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila, l’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, 
Carme Carmona, i el director de l’Incasòl, 
Damià Calvet. 

D’acord amb el nou pla, està previst que 
s’hi construeixin un total de 4.000 habitat-
ges, entre privats i de protecció oficial. En 
concret, es contempla que 2.570 siguin 
lliures i 1.070 siguin d’habitatge protegit.

La superfície total és de 3.405.592 metres 
quadrats de sòl, dels quals 1.068.136 
metres quadrats són de sòl amb aprofita-
ment i la resta és zona verda distribuïda 
entre el Sector Parc de l’Alba i el Sector 
Can Costa, al sud. La propietat és de pri-
vats en un 27,8% i un 72% és d’organismes 
públics, dels quals un 32,8% és d’Incasòl i 
un altre 32% del Consorci del Centre Direc-
cional. 

la superfície per ús comercial 

La ordenació del nou Pla Director Urbanís-
tic (PDU) del Centre Direccional de Cer-
danyola limita el sostre comercial al 50%, 
és a dir a 131.341 metres quadrats. 
D’acord amb Calvet “vendrem parcel·les i 

qui opti a comprar-les, sempre en el marc 
de les lleis sectorials, podrà desenvolupar 
l’activitat que desitgi”. 

Està previst que durant aquest 2014 
s’estableixin les condicions urbanístiques 
necessàries per adjudicar els terrenys.
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A efectes pràctics aquesta modifica-
ció en el Pla Urbanístic vol dir que es 
limita el sostre comercial a un màxim 
del 7,11% del total de sostre del sec-
tor. D’aquest espai, com a màxim 
131.341 metres quadrats de sostre (el 
50% del total de la parcel·la), anirà 
destinat a usos comercials, davant 
dels 175.000 metres quadrats que 
s’havia dit en un primer moment. 

El conseller de Territori i Sostenibili-
tat, santi vila, ha admès que “s’hi pot 
instal·lar un centre comercial com a 
qualsevol altre punt de Catalunya per-
què la zona forma part de la trama 
urbana consolidada” però ha assenya-
lat que “podem garantir que aquí no hi 
haurà cap macrocomplexe”. 

Les primeres reaccions dels comer-
ciants de Cerdanyola, Bellaterra i Sant 
Cugat davant davant del nou Pla és 
“agredolça”. La presidenta de 
l’Associació Sant Cugat Comerç, Mayte 
Pérez, ha explicat que estan satisfets 
“perquè s’ha reduït el sostre comer-
cial”. Tot i que no s’hi construirà un 
macrocentre comercial, “això no treu 
que hi vagi un centre comercial que 
tampoc segueix el model de comerç 
de proximitat”. 

La Cambra de Comerç de sabadell 
considera que el Pla Director tindrà 
un “impacte molt negatiu” en el 
comerç de proximitat. La cambra 
assenyala que si l’oferta comercial 
augmenta en un 10,6%, com preveu 
el pla, molts comerços dels munici-
pis seran “insostenibles”.
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La Generalitat ha acordat iniciar els trà-
mits per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat al tribunal Consti-
tucional (TC) contra diversos preceptes de 

NOTÍCIES

GoveRn I entItats MunICIPals ReCoRReRan al 
tC la lleI De ReFoRMa Del GoveRn loCal

la Llei 27/2013 de racionalització i sosteni-
bilitat de l’Administració local (LRSAL), 
aprovada el passat desembre, per estimar 
que vulnera l’autonomia local i les compe-

tències de la Generalitat. El Govern de la 
Generalitat de Catalunya, les quatre dipu-
tacions, l’Associació Catalana de Municipis 
i la Federació de Municipis de Catalunya, 
van acordar el passat 3 de març, subscriure 
un document amb deu consideracions en 
contra de la llei.

El Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya ja va dictaminar, a finals de 
febrer, que 24 articles de la nova reglamen-
tació vulneren tant l’Estatut com la Consti-
tució. Entre altres disposicions, la llei elimi-
na de la llista d’ens locals les entitats 
d’àmbit territorial inferior al municipal i 
suprimeix la personalitat jurídica dels ens 
d’àmbit territorial inferior al municipal.

oposició a tota espanya

Altres governs autonòmics com astúries o 
andalusia també recorreran respectiva-
ment al TC la llei de reforma de 
l’Administració local (LRSAL). 

Els municipis de Catalunya també tenen 
previst recòrrer al TC aquesta llei i, segons 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), ja 

són 700 les entitats municipals que prepa-
ren recursos (Bellaterra, Valldoreix, Barce-
lona, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, etc.). 

Per altra banda, des del Congreso de los 
Diputados, onze partits de l’oposició van fir-
mar un acord per a que 3.500 ajuntaments 
de tot el país (que representen 15 millons 
d’habitants) presentin un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la iniciativa.

La Llei Orgànica del Tribunal Constitucional 
estableix com a requisits que la impugnació 
compti amb el suport d’almenys un setè del 
total d’ajuntaments espanyols, és a dir, un 
mínim de 1.160 municipis, i que aquests 
representen al seu torn almenys a una sisena 
part de la població (7,6 milions d’habitants). 

Un cop s’hagin assolit les xifres d’ajuntaments 
i habitants exigides, el consistori amb més 
població dels que se sumin encapçalarà, en 
representació de tots els altres, el document 
que s’enviarà al Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques perquè demani opinió 
sobre el recurs al Consell d’Estat. Quan 
l’òrgan consultiu responguis, els municipis 
tindran un mes per fer efectiva la interposi-
ció del recurs davant el TC.

Es preparen recursos d’inconstitucionalitat a tot el país men-
tre la Generalitat posa a punt la nova llei de Governs Locals 
amb la comparexença de l’Agrupació d’EMD al Parlament
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les eMD, al Parlament

La Generalitat de Catalunya prepara la 
seva llei de governs locals amb l’objectiu 
de compensar la estatal i ja s’han iniciat 
les compareixences de representants 
d’entitats i administracions perquè donin 
el seu parer sobre la proposta, amb la 
voluntat de fer incorporacions. Les previ-
sions són que la llei catalana sigui vigent 
cap a l’estiu. 

El president de l’agrupació d’eMD de 
Catalunya (aeMDeC) i de l’EMD de Valldo-

reix, Josep Puig, juntament amb el secre-
tari de l’AEMDEC, Juanjo Cortés, van 
reclamar el passat 6 de març, el que 60 
EMD d’arreu de Catalunya van decidir en 
assemblea. Gran part de les peticions 
venen demanant-se des de fa més de 25 
anys.

Entre d’altres peticions, les EMD d’arreu 
de Catalunya demanen la dignificació de 
les seves institucions i estar informades 
de les qüestions que els afectin i que 
s’aprovin en l’àmbit del seu govern muni-
cipal.

els Mossos Detenen una banDa De llaDRes

Agents de la Policia de la Generalitat, Mos-
sos d’Esquadra, de la Unitat d’Investigació 
de la comissaria de Martorell van detenir el 
passat 18 de febrer dues persones de 22 i 
25 anys d’edat, nacionalitat albanesa i 
residents a l’Hospitalet de Llobregat com a 
presumptes autors de múltiples robatoris 
amb força a interior de domicili de la 
demarcació de Barcelona.
 
Dies abans, l’11 de febrer, havia estat 
detingut pels mateixos fets un altre home, 
de 24 anys i la seva parella de 21 anys 
d’edat, tots dos de nacionalitat equatoria-
na i veïns de la mateixa localitat que els 
anteriors, que feien funcions de xofer rea-
litzant el trasllat dels lladres fins les urba-
nitzacions on tenien lloc els robatoris.

La investigació, iniciada fa uns mesos, va 
entrar en la fase final de resolució a princi-
pis del mes de febrer, quan un home va 
denunciar que havia patit un robatori a 
casa seva, al municipi de Sant Andreu de la 

Barca. Entre els objectes sostrets en 
aquest domicili es trobava un aparell elec-
trònic que permetia la seva localització.
 
Els agents van intensificar les gestions 
d’investigació i es va poder determinar que 
els autors materials del robatori vivien en 
un altre domicili de l’Hospitalet de Llobre-
gat, motiu pel qual els policies van dema-
nar al jutjat una entrada i perquisició a 
aquest domicili.
  
A aquestes alçades de la investigació els 
agents ja intuïen que els autors del robatori 
havien realitzat altres robatoris per les roda-
lies donat que s’havien interposat més 
denúncies durant els mateixos dies, les 
mateixes zones i el mateix modus operandi.

La investigació segueix oberta i es creu que 
els detinguts poden haver actuat a Cerdan-
yola, Sant Cugat i bellaterra, donat que, 
des de la seva detenció, els robatoris s’han 
aturat totalment.

El grup havia entrat a robar en un centenar de cases de la 
demarcació de Barcelona
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EMSIMISION AL CENTRE CÍVIC DE BELLATERRA – 
Divendres 25 d’abril a les 20:00
Burkina Faso, situat a l'Àfrica occidental, està considerat un dels 3 països més pobres al món. Al 
districte de Boulmiougou, un dels més desfavorits d'Ouagadougou, la seva capital, 36.000 blocs 
de terra comprimida (BTC) envolten un terreny de 8632 metres quadrats amb l’objectiu de fer 
realitat un somni, el "Training Medical Center" (TMC).

L’organització per la cooperació i el desenvolupament EMSIMISION (www.emsimision.org) va 
començar a treballar ara fa deu anys a Burkina Faso agrupant professionals i voluntaris de l’àmbit 
sanitari, educatiu, artístic i de la construcció per millorar la qualitat de vida de persones amb una 
situació crònica i de gran necessitat en l'àmbit sanitari i educatiu. Any rere any hem fet viatges 
de diferents equips, amb un lema: "Donar, Capacitar i Practicar".

Malauradament, hem pogut veure amb els nostres ulls, cóm a països com Burkina tenen grans 
magatzems d’aparells mèdics, espatllats, que no serveixen per res, donats per grans organitza-
cions. Nosaltres portem equipaments mèdics útils i resolutius pel tractament de patologies fre-
qüents. Però donar no és suficient.

Una de les necessitats més importants que hi ha a l’Oest d’Africa és l’atenció sanitària. Hi ha un 
gran dèficit en formació i és necessari crear estructures per capacitar i entrenar a professionals 
en àrees mèdiques com la pediatria, la ginecologia, l’odontologia, l’oftalmologia, 
l’otorinolaringologia, etc.. És per això, que al districte de Boulmiougou vàrem comprar un terreny 
de quasi 9000 metres quadrats amb l’objectiu de construir un centre logístic per donar continuïtat 
i autosostenibilitat als projectes, el Training Medical Center. Aquest consta d'un petit hospital amb 
dos quiròfans totalment equipats, sales de cures, sales d'exploracions i consultes. A més, dispo-
sarà d'un edifici per fer formació als professionals del país i un altre de residència pels voluntaris 
cooperants que dediquen part del seu temps per ajudar a persones amb necessitat extrema.

La construcció s’està portant a terme mitjançant una tècnica que utilitza totxos de terra compri-
mida (terra + aigua + molt poc ciment). Ara mateix 36000 blocs envolten el terreny, però encara 
queda molta feina per fer realitat aquest somni.

Potser siguis una persona de l’àmbit sanitari, o de l'educatiu, o arquitecte, o constructor, o cuiner 
..., o senzillament tens ganes de fer alguna cosa per als més desfavorits. Ens ajudes a fer que 
aquest somni es faci realitat? T’esperem al centre cívic de Bellaterra el divendres 25 d'abril a les 
20:00 h.

25/04/2014
20:00 h
Centre cívic de Bellaterra

DIA: 25/04/2014
LLOC: EMD Bellaterra

HORA: 20:00 h.
Entrada gratuïta
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any D’alt RIsC PeR als al·lÈRGICs al Pol·len

La societat espanyola d’al·lergiologia i 
Immunologia Clínica (SEAIC ) ha anunciat 
que s’acosta un any d’alt risc per als 
al·lèrgics al pol·len. 

Segons ha informat la mateixa Societat 
Espanyola d’Al·lergologia a través del seu 
portaveu, Francisco Feo, el nombre de grans 
de pol·len per metre cúbic d’aire previst per 
a aquest 2014 supera el de l’any anterior. 

Com combaten l’al·lèrgia els prop de quatre 
milions d’al·lèrgics al pol·len que hi ha al 
nostre país? El doctor Francisco Feo recoma-
na seguir aquestes pràctiques:

1. Conèixer el tipus de pol·len que l’afecta 
i la seva època de pol·linització. 

2. Estar informat de les concentracions de 
pòl·lens a la ciutat i conèixer les dates de risc.

3. Els dies d’elevada concentració evitar 
estades a l’aire lliure, al camp, parcs o jar-
dins.

5. Evitar la pràctica esports a l’aire lliure. 
La pràctica d’esports augmenta la quantitat 
d’aire inhalat i, per tant, la de pòl lens .

6. És recomanable l’ús d’ulleres de sol. Li 
ajuda a prevenir l’efecte directe del 
pol·len a la conjuntiva, i per tant dels 
símptomes oculars.

7. Si viatja amb cotxe ho ha de fer amb les 
finestretes pujades. 

8. Si les molèsties són persistents, el trac-
tament de manteniment és imprescindible. 
Si són continuades el tractament 
simptomàtic resulta insuficient i cada vega-
da resultarà menys efectiu. Per contra, el 
tractament de manteniment diari, bàsica-
ment en forma de corticoides inhalats 
nasals o bronquials, el protegirà 
d’exposicions d’alt risc .

9. La vacunació antial·lèrgica és l’únic 
tractament específic. Permet aconseguir 
una elevada tolerància enfront dels 
pòl·lens i que la simptomatologia sigui molt 
més suau a l’afectat.

SALUT
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aGenDa

29/MARç 

Concert d’Intercanvi londres-bellaterra
Lloc i hora: 19 h al Musical (C/Ramon Llull, 16)
Organitza: El Musical

SALUT

Concert de Cloenda Intercanvi londres-bellaterra
Lloc i hora: 14.30 h al Musical (C/Ramon Llull, 16)
Organitza: El Musical

30/MARç 

Concert Grup Cambra
Lloc i hora: 19 h al Musical (C/Ramon Llull, 16)
Organitza: El Musical

25/MARç 
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Guía CoMeRCIal bellateRRa

Axis Gestió Inmobiliaria

Estètica Pepa Rosell

Miraqueguau

Paper's

93 725 44 33

617 37 57 65

93 580 47 09

93 592 10 93

RestauRants
Marcs

Hostal Sant Pancràs

Can Edo

Bar del Club

Ebano

93 580 85 31

93 692 20 54

93 580 66 60

93 592 97 52

93 580 33 40

To
tB
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Pastís De FoRMatGe

elaboRaCIó:

Preescalfar el forn a 170 º C. Barrejar les galetes picades amb el sucre i la mantega fosa i 
pressionar la barreja sobre el motlle (desmuntable), formant una base d’uns 2,5 cm tant 
en el fons com en els costats. Reservar a la nevera, mentres en un recipient, batre el for-
matge amb el sucre i la farina (fins que estigui suau). Afegir els ous d’un amb un, batint 
després de cada inserció. Afegir la nata, la llimona i la vainilla batent una mica més.
Abocar-ho tot en el motlle sobre la base de galeta i posar al forn uns 15 minuts. Un cop 
transcorreguts, baixar la temperatura a 120 º C i deixar el pastís fins que només tremoli 
una mica el centre i la resta del pastís estigui ferm. Llavors ho traurem del forn i ho deixa-
rem reposar. Mentrestant, barrejar la crema agra, el sucre i la vainilla i tirar-ho per sobre 
del pastís amb una espàtula. Tornar a posar al forn 10-15 minuts més. Quan surti del forn 
és bo passar un ganivet pels costats perquè no s’esquerdi el pastís. Deixar refredar com-
pletament abans de cobrir amb film i posar-ho a la nevera (el millor és que estigui a la 
nevera tota la nit). 

És un pastís deliciós i molt cremòs!

Ingredients

Per a la base:

2 tasses (200 grams) de galetes digestive, Maria o altres, picades finament
1/4 tassa (50 grams) de sucre
1/2 tassa (114 grams) de mantega sense sal, estovada

Per al farcit:

1 kg de formatge crema (estil philadephia), a temperatura ambient
1 tassa (200 grams) de sucre
3 cullerades (35 grams) de farina de blat
5 ous a temperatura ambient
1/3 tassa (80 ml  ) crema de llet (nata per muntar)
1 cullerada de llimona ratllada
1 culleradeta d’extracte de vainilla

(Opcional) Per a la cobertura:

1 tassa (240 ml) de crema agra
2 cullerades (30 grams) de sucre
1/2 culleradeta d’extracte de vainilla
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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    
H o r a r i  
9-13’30 i 16’30-20 hr
Cap de setmana 10-13’30 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.....




