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Arriben els colors de la tardor i una de les 
celebracions més esteses per tot el món: 
Tots Sants. Aquí Catalunya celebrem 
aquesta festivitat recordant els difunts i 
avantpassats, menjant castanyes, pane-
llets i moniatos. La tradicional missa de 
Tots Sants serà celebrada pel rector Marc 
Aceituno a la parròquia de la Santa Creu de 
Bellaterra.

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

Bellaterra, casa cantonera de 393m2 en 
solar de 837m2. Jardí amb piscina, carrer 
molt tranquil. Vistes panoràmiques, a 
200m. de l’estació FGC. Venda: 690.000€

Bellaterra, casa unifamiliar, 300m2. en 
solar de 1.000m2. 2 plantes, garatge 2 
cotxes, sala de jocs. Jardí privat amb pis-
cina. Entorn privilegiat.Venda: 725.000€

Bellaterra, casa de  295m2. en solar de 
1.560m2. 2 plantes, garatge, celler, tras-
ter. A 150m. de l’estació F.G.C.
Venda: 600.000€

BARCELONA
Via Augusta, 118 Baixos

Tel. 934 124 848
www.masifi llpatrimonia.com

Bellaterra, casa singular de 180m2, 2 
plantes, jardí. A 100m. de l’estació 
F.G.C. 
Lloguer: 1.500€
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L’EMD OFEREIX LA SALA EL CENTRE CIVIC PEL 9N
El ple de Bellaterra aprova per unanimitat donar supor al 9N

A finals de setembre, el ple del govern de 
l’EMD de Bellaterra va acordar per una-
nimitat donar ple suport de la consulta 
del 9N per decidir lliurement el futur de 
Catalunya dins l’exercici dels drets 
democràtics.

L’acord de col·laboració el va entregar 
personalment el president de l’EMD junt 
amb la majoria d’alcaldes dels pobles de 
Catalunya el passat 4 d’octubre. En com-
pliment de l’acord, el president de 
l’EMD, Ramon Andreu, ha enviat una car-

ta a la vicepresidenta del govern, Joana 
Ortega, comunicant-li la total disposició 
del local del Centre Cívic per poder 
celebrar el 9N a Bellaterra, en el mateix 
lloc on tenen lloc les eleccions munici-
pals, generals i autònomiques. 

En declaracions al Tot Bellaterra, el presi-
dent Ramon Andreu ha manifestat que 
“sobretot s’ha de respectar la llibertat 
d’expressió del poble català” i que, al 
seu entendre, “les millors sol·lucions mai 

passen per reprimir la llibertat 
d’expressió”. 

Tot i el compromís de l’EMD, la Generalitat 
està treballant en la organització del nou 9N i 
es planteja fer votar als ciutadans als diferents 
centres d’educació secundària de Catalunya.

En aquest sentit, els bellaterrencs podrien 
haver de desplaçar-se a votar a l’Institut 
Pere Calders, situat al costat del Turó de 
St. Pau, dins de l’UAB.
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GAVALDÀ
SERRALLERS

PROFESSIONALS EXPERTS

· Treballs en ferro i acer inoxidable
· Escales - baranes - portes
· Reparacions - panys - tancaments
· Automatismes per a portes

C/Atenas 23-25  Pol. Ind. Cova SoleraTel. 93 697 35 53www.gavaldalopez.com

L’ASSOCIACIÓ B30 NO CONTEMPLA LA INTERPOLAR

L’Associació Àmbit B30 està formada per 
54 organitzacions entre empreses, centres 
de recerca, universitats, ajuntaments, 

organitzacions empresarials, organitza-
cions sindicals i governs de 23 municipis 
del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix 

Llobregat que comparteixen una mateixa 
voluntat: actuar de forma col·lectiva per 
potenciar i impulsar tota la zona industrial 
i tecnològica de l’eix de la B30.

L’Associació B30 ha publicat l’estudi Prio-
rització d’actuacions en infraestructures i 
serveis de mobilitat del corredor de la 
B-30, en el qual no es prioritza ni contem-
pla la construccié del tram de la Via Inter-
polar que hauria de passar per Bellaterra 
(tram de Sabadell a Sant Cugat).

Per altra banda, l’estudi sí que contempla 
remodelar el tram de la B-30 en sentit 

Tarragona entre l’enllaç amb la C-58 i la 
sortida de la UAB dotant-lo de més capaci-
tat. També proposa estudiar la possibilitat 
de reordenar l’ocupació de l’espai de nus 
viari AP-7/B-30-C-58 (zona Baricentro i 
altres polígons industrials).

L’EMD està treballant per incorporar en 
aquest document la infraestructura de la 
Via Verda del Vallès, donat que el Parla-
ment de Catalunya ja va aprovar que la 
reserva dels terrenys  de la Via Interpolar 
en el terme municipal de Cerdanyola, 
s’haurien de dedicar única i exclusivament 
a la Via Verda del Vallès.

El nou estudi prioritza la millora de les infraestructures del 
tram del Baricentro
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L’impost de l’IBI (Impost de Béns Immo-
bles) i altres com les Plusvàlues i l’Impost 
de Patrimoni prenen com a base el Valor 

L’EMD INFORMA SOBRE ELS VALORS CADASTRALS

Tècnics de l’EMD oferiran informació als bellaterrencs que 
vulguin reclamar una valoració cadastral incorrecta

Cadastral que en el cas de Bellaterra va 
fixar-se l’any 2006, en plena bombolla 
immobiliària.

El president de l’EMD, Ramon Andreu, ha 
demanat reiteradament a l’ajuntament de 
Cerdanyola que sol·liciti la revisió dels valors 
cadastrals de totes les finques de Cerdanyo-
la. Davant el silenci del consistori, l’EMD ha 
posat en marxa un servei d’informació tècni-
ca i jurídica per a tots els veïns amb 
l’objectiu d’explicar quines opcions tenen 
per solventar aquesta situació. 

Degut a la importància i a la particularitat 
de cada cas, aquestes sessions informati-
ves es realitzaran de forma individual. Es 
pot sol·licitar hora directament a les Ofici-
nes de l’EMD personalment o trucant al 
telèfon 93 518 18 30. L’EMD recorda que 
aquells veïns que hagin rebut una carta del 
Ministeri d’Hisenda fent referència al Valor 
Cadastral i amb una taxa de 60 euros, seran 
atesos amb urgència al disposar de 15 dies 
per presentar al·legacions.

www.jpcmanteniments.es  Manteniments de Piscines i Jardins

Tel. 609 53 27 27     e-mail: info@jpcmanteniments.es

L’IBI és un tribut directe, real, objectiu i periòdic que grava la propietat, la titu-
laritat de drets reals d’usdefruit o de superfície o d’una concessió administrati-
va 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 urbana. 
Afecta tots els immobles de naturalesa urbana, unitats urbanes, amb una relació 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 construc-
ció 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 coeficient 
(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 quota
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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UN ARBRE INVASOR S’ESTÉN PER BELLATERRA

Els ailants són uns arbres originaris de la 
Xina que es van plantar a la serra de Coll-
serola fa 50 anys per enfortir talussos a les 
carreteres i evitar l’erosió. Actualment 

L’ailant, també conegut com a malabre, prové de la Xina i 
està catalogat com a espècie exòtica invasora

ocupen unes 40 hectàrees de la serra, i la 
seva presència ocupa l’espai de les espè-
cies autòctones, com l’alzina, el pi i 
l’arboç. 

L’arbre està recobert de fulles compostes 
molt grans i un xic pudents; flors petites i 
verdoses, i fruits d’una sola llavor, amb ales.

A causa del seu ràpid creixement i als seus 
efectes al·lelopàtics, desplaça a la vegeta-
ció natural preexistent o dificulta la seva 
regeneració. Per aquesta raó el Departa-
ment de Medi Ambient de la Generalitat 
desaconsella la seva presència en zones 
verdes i jardins. 

L’ailant és molt difícil d’exterminar un cop 
s’ha establert, persistint de vegades fins i tot 
després de la tala, crema o tractament amb 
herbicides. L’ús d’un herbicida suficientment 
potent també seria nociu per altres espècies 
vegetals i animals, per la qual cosa extermi-
nar l’ailant serà tot un repte.

Molts veïns de Bellaterra ja estan proce-
dint a exterminar alguns d’aquests arbres 
invasors, mentre l’EMD està estudiant el 
procediment més eficaç i ecològic per tal 
d’eliminar-los permanentment.

Els ailants són visibles a tota la serra de 
Collserola, especialment a les àrees més 
poblades de Barcelona, com són els vol-
tants de la carretera de Vallvidrera i les 
rodalies del cementiri. A Bellaterra se’n 
troben a les zones boscoses, els habitat-
ges, les oficines i als voltants de la carrete-
ra de Bellaterra.
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PIMEC DEMANA L’OPOSICIÓ AL CENTRE COMERCIAL

Pimec Comerç Barcelona ha demanat als 
municipis de l’àrea d’infl uència de Cer-
danyola del Vallès que es posicionin en 
contra de la instal·lació d’un macrocen-
tre comercial en aquesta localitat i que 
emprenguin accions de suport al petit 
comerç. 

El president de la patronal, Jaume Maranges, apel·la als ajun-
taments per a que s’oposin al macrocentre comercial

Manoli Ortuño, candidata a l’alcaldia de Cerdanyola, pel Partit dels 
Emprenedors (PENN) i veïna de Bellaterra, els convida a tots a passar 
per la Plaça de l’Església (Pça. Abat Oliva), el dia 16 novembre 2014 a 
partir de les 11 del matí, a recollir la vostra participació de loteria, que si 
tenim la sort que ens toqui, són 10.000 € per participació / persona, total-
ment gratuïta. La loteria només és el principi pel que ens espera en el 
nostre partit (PENN), el partit de tots. 

El Partit dels Emprenedors (PENN), som la grandesa de la veritat. Anem 
a triomfar tots junts i aconseguir tot el que ens proposem, treball, assos-
sec i benestar per a tothom I ajudar com es mereix a Bellaterra, que està 
molt deixada de la mà de deu i això no lo hem de permetre d’aquí enda-
vant. 

Alhora, hi haurà un acte musical, que estarà amenitzat, ni més ni menys, 
pel FILET DE LA RUMBA de Cerdanyola. Preguem a l’hora de recollir la 
participació, mostrin el seu DNI, demostrant ser veïns de Bellaterra. 

Us esperem a tots, no falteu. 

Interessats poseu-vos en contacte a telf.677433719 / 697.628.680, 
‘e-mail: 

emprendedoresstar@hotmail.com. 

Avda. Catalunya 48-50 1r 4a, Cerdanyola Vallès.

Manoli Ortuño, 
Candidata a l’alcaldia 

per Cerdanyola

Ho ha dit el president d’aquesta entitat, 
Jaume Maranges, en el marc d’un debat 
sobre la implantació del Westfi eld a Cer-
danyola del Vallès i les repercussions que 
pot representar en el comerç de proximi-
tat del territori. Aquest acte es va cele-
brar el passat 23 d’octubre a Sant Cugat 
del Vallès i va comptar amb la participació 
d’una quarantena d’associacions de 
comerciants. 

Maranges va posar de manifest el gran 
volum de centres comercials que hi ha a la 
comarca i va demanar als municipis uni-
tat: “Davant la situació econòmica actual 
i la baixada de consum, no té cap sentit 
crear més oferta generant competència al 
petit comerciant”, ha apuntat. 

Així mateix va advertir que en aquest 
moment el que cal és impulsar “més polí-
tiques de suport al petit comerç i estratè-
gies dirigides a potenciar el consum en els 
barris i els municipis”. 

Candidata a l’alcaldia 
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La Generalitat otorga la medalla d’or a Savall per distingir els 
mèrits en l’increment i difusió del patrimoni artístic i cultural

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
va lliurar el passat 17 d’octubre la Medalla 
d’Or de la Generalitat al violagambista, 
compositor i director musical, originari de 
Bellaterra, Jordi Savall. 

La cerimònia va iniciar amb una glossa del 
músic guardonat a càrrec de l’escriptor 
Jaume Cabré, qui va destacar que “hi ha 
un so Savall o, millor dit, hauríem de par-
lar dels sons Savall, perquè no és el mateix 
quan toca a Bach que quan interpreta una 
peça de Joachim Desprez, i tenir una veu 
pròpia en l’art és molt difícil”. 

Després de descriure a Savall, l’escriptor va 
recordar que Savall sempre ha dit: “No tre-
ballo, faig música i em recupero interpretant 
música”. “Savall és un mestre que escampa 
saviesa crec que de vegades sense ser massa 
conscient, reparteix consells que els músics 
sempre agraeixen”, però, va advertir, “es 
pot ensenyar tot, menys a ser un artista, que 
és un viatge individual, personal, reservat a 
tots els que s’entesten a ser artistes”. 

JORDI SAVALL GUANYA LA MEDALLA D’OR

Cabré va valorar la filosofia de Jordi Savall 
i de la seva dona, la malaguanyada 
Montserrat Figueras, que van crear una 
formació de música antiga o un segell dis-
cogràfic perquè ho necessitaven. “El 
segell discogràfic propi, Alia Vox, una 
altra veu, és una veu al servei, no dels 
guanys, sinó de la música”, va dir. Cabré 
va acabar la seva glossa agraint a Savall 
que hagi intentat “buscar l’infinit i que 
gairebé ho hagi aconseguit”. 

Després de rebre la distinció de mans del 
president català, Artur Mas, Savall va 
confessar sentir-se “molt emocionat”, 
perquè aquesta distinció representa “el 
reconeixement de tot un treball fet durant 
molts anys” i que ha compartit amb la 
seva mare, que cantava cançons de bres-
sol quan era petit, amb el seu pare, “un 
republicà ferit a Igualada i que em va 
ensenyar quan tenia 14 anys que havia 
d’estudiar al posar-me a treballar en una 
fàbrica i l’únic que em va donar suport i 
va creure en mi quan vaig voler dedicar-
me al violoncel”. 

Va fer extensius els seus agraïments “a 
tots els mestres sense els quals no hauria 
pogut fer aquest camí, a Montserrat Figue-
ras, als meus fills, Ariadna i Ferran, i a 
tots els amics col·laboradors, i els músics 
que m’acompanyen des de fa més de 40 
anys.

Per a qui vulgui escoltar Savall, l’Auditori 
de Barcelona ha programat pel pròxim 17 
de novembre un recital del recent guardo-
nat Jordi Savall, per a viola de gamba sola 
amb música dels grans compositors fran-
cesos del Segle de les Llums. 
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LA TARDOR: BOLETS, CASTANYES I MONIATOS

Amb el canvi de temps i d’estació, arriba 
també el canvi de producte de temporada: 
la fruita seca, els moniatos, les 
carbasses...I bolets! De bolets n’hi ha 
hagut, n’hi ha i, si el temps acompanya, 
n’hi continuarà havent fi ns que les tempe-
ratures siguin massa fredes, però en 
aquests moments surten corcats. Ara, amb 
l’estrena de la tardor només cal que les 

Tot i tenir una tardor estiuenca, les idees per cuinar i fer acti-
vitats a l’aire lliure es multipliquen per Tots Sants

condicions climàtiques siguin les adequa-
des, que baixin les temperatures diürnes i 
que no hi hagi dies de vent. 

El fred encara no és del tot present i per 
aquest motiu és el moment de provar noves 
idees com el gelat de castanya o els pane-
llets exòtics de melmelada de kiwi, plàtan 
o carbassa.
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LA UAB VOL FOMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA

La UAB  ha presentat BiciUAB, projecte 
integral que contempla totes les actua-
cions necessàries per al foment de la bici-
cleta com a mitjà de transport habitual per 
anar al Campus de Bellaterra, una comuni-
tat d’unes 50.000 persones que genera uns 
220.000 desplaçaments diaris.

“Volem que hi hagi un esperit i una cultura 
de la bicicleta a la UAB”, ha dit en la pre-
sentació el vicerector de Relacions Institu-

BiciUAB és el nom del nou projecte integral

cionals i Territori, Manel Sabés, alhora que 
ha afegit que “el més important és crear la 
conscienciació entre tota la comunitat dels 
beneficis d’utilitzar la bicicleta, i que això 
porti a augmentar el seu ús”.

La presentació del pla s’ha fet en el marc 
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura a la UAB, amb tot un seguit 
d’activitats que s’estan duent a terme al 
campus. Coincidint amb la presentació, 

s’ha inaugurat un nou tram de carril bici 
per accedir al campus, el que connecta 
l’entrada del campus, per la Travessera 
dels Turons, fins a Bellaterra.

Un pla integral de la bicicleta: BiciUAB
El foment de l’ús de la bicicleta és una de 
les propostes recollides al Pla de Mobilitat 
de la UAB 2008-2014 que vol assolir un 
model de mobilitat més eficient, més sos-
tenible, més segur i més integrador.

El pla BiciUAB recull totes les propostes 
adreçades a augmentar l’ús de la bicicleta, 
un vehicle silenciós, net i que no suposa 
cap càrrega per a les reserves de combusti-
bles fòssils, i que és el mitjà de transport 
més ràpid per a distàncies de fins a 5 km., 
segons els estudis. En l’actualitat només 
l’1,1% de la comunitat utilitza la bicicleta 
pera  desplaçar-se pel campus.

Carrils-bici
El BiciUAB proposa la connexió amb bici-
cleta amb nuclis de població veïns al cam-
pus com Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat, 
Badia, Sant Quirze, Bellaterra i Sabadell. 
El pla fixa les vies per on ha de fer-se els 
carrils-bici  i proposa arranjaments i acords 

amb les administracions corresponents per 
a dur-ho a terme. En total, s’ampliarien a 
uns 4 kilòmetres els carrils bici que actual-
ment connecten amb el campus. Pel que fa 
als carrils bici interns del campus, en 
l’actualitat hi ha aproximadament una mica 
més de 3 km. El pla proposa actuacions per 
tal d’ampliar-ho fins als 5 km. totals.

Aparcaments
Actualment la UAB compta amb aparca-
ments estàndards de bicicleta a gairebé 
tots els edificis (són de la tipologia “U” 
invertida, que permeten lligar les dues 
rodes i el quadre). El pla preveu afegir-hi 
aparcaments tancats a determinats llocs 
del campus, on hi cabran entre 15 i 20 bici-
cletes. El primer d’ells s’ha instal·lat avui, 
a prop del bar de la Facultat de Filosofia i 
Lletres, i s’oferirà de forma gratuïta durant 
un temps de promoció.

Serveis
Es crearà l’Espai BiciUAB, en un lloc central 
del campus, on s’atendrà als usuaris de la 
bicicleta amb una botiga-taller, un servei de 
préstec de bicicletes, servei d’informació i 
dinamització amb organització de sortides 
guiades i tallers d’auto-reparació. 
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AGENDA NOVEMBRE

Titelles. “La Castanyera”. Preu: 7€
Lloc: Carrer Hospital, 35, Sant Cugat del Vallès
Hora: 18:00 h
Organitza: Can Ninot

Vintage Fest
Lloc: Mercantic, Avinguda de Rius i Taulet, 120, Sant Cugat del Vallès
Hora: De 10 a 20 h (Patis Mercantic)
Organitza: Mercantic

1/NOVEMBRE

2/NOVEMBRE

Vintage Fest
Lloc: Mercantic, Avinguda de Rius i Taulet, 120, Sant Cugat del Vallès
Hora: De 9 a 15 h (Patis + Entorn Mercantic)
Organitza: Mercantic

Teatre. “Fer riure és un art”, de Joan Pera. Preu: 24€
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Hora: 19:00 h
Organitza: Ajuntament de Sant Cugat

3/NOVEMBRE

Monòleg de Toni Moog. Preu: 9€
Lloc: Sala Acme, Carrer de Portugal, 29-31, Cerdanyola del Vallès
Hora: 22:30 h
Organitza: Sala Acme

7/NOVEMBRE
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To
tB

el
la

te
rr

a.
co

m Ingredients:

500 grs. d’ametlles en pols 
350 grs. de Sucre 
150 grs. d’Aigua mineral 
1 clara d’ou 

Altres ingredients:

100 grs. de pinyons 
150 grs. d’ametlles en glaçó 
Un rovell d’ou 
Ratlladura de llimona 
Ratlladura de Taronja 
Codony 
Cafè soluble 
Xocolata fondant 
Sucre glass

Elaboració: 

En una cassola ampla, es posa l’aigua i el sucre. Es posa a foc mig fi ns que arrenqui el bull. 
Bolcar l’ametlla en pols. S’ha de remenar fi ns que la pasta cogui i es desenganxi de la cas-
sola. Deixar refredar. Incorporar a la barreja la clara d’ou sense muntar, remenant bé. 
Deixar reposar la pasta unes dues hores a la nevera. Dividim la pasta mare en tantes parts 
com varietats vulguem fer. 

-Pels de pinyons i ametlla: 
S’agafen porcions de 14 grs. i es formen boles petites que s’arrebossen amb els pinyons. Es 
col·loquen damunt d’una safata amb paper de forn i es pinten amb un rovell d’ou diluïda en 
unes gotes d’aigua. S’enfornen a 200º fi ns que tinguin color (6-8 minuts). 

- Pels de llimona i / o taronja: 
S’agafa una porció de massa i se li afegeix la ratlladura de llimona i / o taronja. Es formen 
petites boles de 17 grams i s’arrebossen amb sucre glass, marcant un forat al centre. Es 
col·loquen damunt d’una safata i posem al forn a 200º durant 6 minuts. Quan refredin omplim 
el forat amb codony els de llimona i amb xocolata fosa els de taronja. 

- Per als de cafè i / o xocolata: 
S’agafa una porció de massa i se li afegeix cafè soluble i / o xocolata en pols i es barreja fi ns 
a aconseguir una pasta uniforme. Es formen petites boles de 17 grams i s’enfornen a 200º 
durant 6 minuts. Els vam acabar banyant o pinzellant amb xocolata negra fosa.

PANELLETS
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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 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

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

FGC. Bellaterra-Barcelona.
SORTIDES. Duració trajecte: 34 min.

05:20 08:20 10:48 :20* 21:33

05:47 08:32 11:03 :32* 21:56

06:11 08:44 11:18 :44* 22:18

06:25 08:56 11:33 :56* 22:50

06:50 09:08 11:49 20:08 23:26

07:08 09:20 12:08 20:20 00:13*

07:20 09:32 12:24 20:33 00:58*

07:32 09:46 12:42 20:45 01:42*

07:44 10:00 12:56 20:57

07:56 10:18 13:18 21:09

08:08 10:33 :08* 21:21

PARADES: Sant Joan - Volpelleres - Sant Cugat - Vall-
doreix - La Floresta - Les Planes - Baixador de Vallvi-
drera - Peu del Funicular - Sarrià - Muntaner - Gràcia 
- Provença - Plaça Catalunya

FGC. Bellaterra-Sabadell.
SORTIDES. Duració trajecte: 11 min.

05:21 08:19 10:24 12:55 :55* 00:21*

05:46 08:31 10:38 13:07 21:07 00:30*

06:16 08:43 10:53 13:15 21:19 01:15*

06:43 08:55 11:08 13:31* 21:31 02:00*

07:07 09:07 11:23 13:43 21:46 02:42*

07:19 09:19 11:38 13:55 22:01

07:31 09:31 11:53 :07* 22:25

07:43 09:43 12:08 :19* 22:51

07:55 09:54 12:23 :31* 23:19

08:07 10:07 12:38 :43* 23:48

PARADES: Universitat Autònoma - Sant Quirze -  Saba-
dell Estació - Sabadell Rambla

*Cada hora
*Nits de divendres a dissabte i vigílies de festius
Horaris 2014 extrets d’FGC
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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

Bella
vist

a

Bella
vist

a

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.....

Sardanista




