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Aquest és el número 50 del Tot Bellaterra.  
Per aquest motiu, volem agrair als lectors 
d’aquesta revista la seva fidelitat, que 
esperem de tot cor poder conservar per 
molts números més. En l’exemplear que 
teniu entre les mans, trobareu informació 
sobre els resultats de la consulta del 9N i 
els nous negocis que han obert a Bellate-
rra: un forn degustació a la Plaça del Pi i 
una gasolinera a l’avinguda de Can Fatjó 
del Aurons.

“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.masifillpatrimonia.com

Bellaterra, casa singular de 180m2, 2 
plantes, jardí. A 100m. de l’estació 
F.G.C. 
Lloguer: 1.500€
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EL 86,7% VOTA ‘SÍ’ A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
Van participar un 56% dels bellaterrencs cridats a votar el 9-N 

Gairebé 1.300 votants, un 56% de les per-
sones cridades a votar a Bellaterra, van 
desplaçar-se fins l’Institut Pere Calders 
dins el campus de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, per escollir el futur 

PREU ESPECIAL
CAMPANYA 
DE NADAL

polític de Catalunya. Exactament 
un 86,69% dels bellaterrencs que 
van anar a votar van optar per 
l’opció “Sí-Sí, un total de 1.208 
votants.

La jornada participativa va cele-
brar-se amb total tranquil·litat i 
sense cap incidència. El 9-N va 
comptar amb la presència de figu-
res destacades del món de la 
comunicació que viuen a Bellate-
rra, com l’exdirectora de la Tele-
visió de Catalunya, Mònica Terri-
bas. L’actual directora i presenta-
dora d’El Matí de Catalunya 
Ràdio, va declarar: “Avui s’obre la 
primera porta. Que tot el país 
estigui convençut que està exer-
cint la seva sobirania i que tothom 

s’agafi de les mans, que és el que està 
passant, és el que farà tirar endavant 
aquest procés”.

El ple del govern de l’EMD de Bellaterra 
va acordar per unanimitat donar ple 

suport de la consulta del 9N per decidir 
lliurement el futur de Catalunya dins 
l’exercici dels drets democràtics.

Pel que fa a la participació del 9-N, a 
nivell de Catalunya va ser d’un 37,02%, 
uns 19 punts menys que Bellaterra, on la 
participació va ser del 56% i l’històric de 
participació ens indica que som un poble 
molt actiu a l’hora d’anar a votar. Les 
eleccions a la Generalitat de Catalunya 
de 2012, que van donar la victòria al pre-
sident Artur Mas, van comptar a Bellate-
rra amb una participació que va fregar el 
84%, la més alta de tot el país. 
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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

BATUDA PER CONTROLAR LA POBLACIO DE SENGLARS

L’Ajuntament de Cerdanyola està estu-
diant la possibilitat de realitzar unes batu-
des en la zona urbana de Bellaterra amb 
dards anestèsics que permeten capturar 
els senglars i esterilitzar-los, per després 
deixar-los en llibertat a les zones de 
l’interior de Catalunya. S’estudia dur a 

terme aquesta batuda amb la colaboració 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i la seva Facultat de Veterinària. 

Per la seva banda, l’Ajuntament de Cer-
danyola està realitzant batudes per caçar 
(i matar) els senglars del seu municipi, tot 

aprofitant que la Generalitat de Catalunya 
va aprovar el passat 25 de setembre la nor-
mativa que regirà la cacera a Collserola la 
temporada 2014–2015 en les dues zones 
d’aprofitament comú, ZCC Collserola Baix 
Llobregat i Collserola Vallès Occidental. 
Cerdanyola del Vallès forma part de la ZCC 
Collserola Vallès Occidental.

El document diferencia la cacera de 
senglars, amb l’objectiu de controlar-ne la 
població, i la caça menor, autoritzant la 
realització de batudes per caçar-los. Les 
societats de caçadors cerdanyolenques 
L’Harmonia i La Ardilla s’encarregaran 
d’organitzar-les amb el vist-i-plau del ser-

L’Ajuntament estudia amb la UAB la castració dels senglars i 
el seu enviament cap a l’interior de Catalunya 

vei de guàrdies del parc de Collserola, 
Agents Rurals i Policia Local. 
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La Diputació de Barcelona ha otorgat una 
subvenció a l’EMD de Bellaterra per 
instal·lar un centre mèdic al poble. 
L’import de la subvenció garantitza que 
l’entitat menor s’encarregui de 
l’acondicionament i les obres necessàries 
per a fer un centre sanitari privat. Es trac-
ta de la primera consulta mèdica de Bella-
terra.

En aquests moments, el govern de l’EMD 
està treballant per trobar una empresa pri-
vada que accepti la concessió. Així, l’EMD 
s’encarregarà d’acondicionar el local, que 
està previst situar-lo al local de l’antic res-
taurant del Club Bellaterra, que compta 
amb 100 m2, que és l’actual part del darre-
re de les instal·lacions de l’edific del club i 
és propietat de l’EMD. 

De moment, es preveu que el centre mèdic 
sigui privat però l’EMD posa la condició de 
que hi  puguin tenir accès totes les mútues 
privades. 

SUBVENCIÓ PER A UN CENTRE MÈDIC PRIVAT

Es treballa per instal·lar un centre sanitari a un local de 100 m2 
situat a l’espai de l’EMD a l’edifici del Club Bellaterra

Aquest mateix any, l’Estudi sobre els 
hàbits de consum dels bellaterrencs des-
tacava que un 13,04% dels veïns té com a 
centre mèdic de referència un Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de Sant Cugat i 
un 44,57% van a un centre privat d’aquest 
municipi. Mentre que només el 51% dels 
veïns que utilitzen la Sanitat Pública van al 
CAP que els pertoca, situat a Cerdanyola.
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ADMÈS EL RECURS AL SUPREM PER LA ZONA VERDA

El passat 31 de juliol va ser notificada a 
l’EMD la Sentència 635/2014 sobre la zona 
verda d’aparcament. La jutgessa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSPJC) va donar la raó a l’Ajuntament de 

El govern estudia la posada en marxa del sistema sancionador

Cerdanyola i va ordenar mitjançant la sen-
tència l’anulació de l’ordenança regulado-
ra de l’estacionament limitat de vehicles, 
aprovada pel ple de l’EMD el gener de 
2013. Donada la susceptibilitat de recurs 
de cassació de l’esmentada sentència, 
l’EMD va interposar un recurs al correspo-
nent Tribunal Suprem (TS), que ja ha estat 
acceptat.

La sentència favorable a l’Ajuntament, es 
sustenta en la regulació d’àmbit estatal 
(concretament en l’art. 7 art. del Reial 
Decret legislatiu 339/1990, del 2 de març) 
que diferencia entre l’ordenació del trànsit 
de les vies urbanes i la regulació del seu ús. 

Però aquesta sentència ignora el Conveni 
EMD de Bellaterra - Ajuntament de Cer-
danyola, on s’especifica que l’EMD té la 
competència de l’ordenació i control de 
vies urbanes i al mateix temps és l’entitat 
propietària d’aquestes vies i, per tant, pot 
regular-ne el seu ús.  Així doncs, l’EMD 
haurà de personar-se a Madrid, seu del Tri-

bunal Suprem i defensar les seves compe-
tències en base al Conveni EMD de Bellate-

rra - Ajuntament de Cerdanyola. Mentres-
tant, l’EMD estudia la posada en marxa del 
sistema sancionador de l’ordenació aquest 
desembre.

L’EMD de Valldoreix compta amb una zona 
verda que funciona amb un sistema sancio-
nador, degut als problemes d’estacionament 
de la zona de l’estació. A Bellaterra també 
es va instaurar aquest sistema per descon-
gestionar el trànsit de la zona de l’estació. 
En tot cas, l’ordenació funciona durant 
l’horari de 7 a 13 h i amb dret a aparcar 
per a tothom durant un màxim de 2 hores.
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INAUGURATS NOUS NEGOCIS A BELLATERRA
Sorghum és un forn-pastissera i cafeteria que substitueix 
Il Fornaio i Petroprix és la nova una gasolinera ‘low cost’

El forn de pà Il Fornaio ha estat traspassat 
a Maria Luisa Brazo, supervisora dels locals 
Vallespa i enamorada del món del pà.

El nou local es diu Sorghum, ha estat refor-
mat amb un estil més modern però càlid i 
compta amb una àmplia varietat de pro-
ductes. El nou punt dolç de Bellaterra ofe-
reix un espai de cafeteria per seure, varie-
tat de reposteria, brioxeria i pastisseria, 
així com pà de tot tipus: des de la barra de 
pà típica, fins tot un repertori de pà elabo-
rat amb farina cent per cent ecològica.

A més a més, Sorghum compta amb serveis 
de càtering, degustacions, productes de 
diada i aniversaris sota encàrrec i, més 
endavant, també oferirà menjars preparats 
(pizzes, pollastres a l’ast, canelons, etc.).

A més de l’oferta, cal destacar que l’horari 
d’obertura del local també s’ha ampliat i 
serà de dilluns a diumenge de 6.30 h a 20 
h, ininterrompudament.

NOTÍCIES

Per altra banda, a 
l’Avinguda de Can Fatjó 
dels Aurons, Manuel San-
tiago, propietari de 
Petroprix, ha instal·lat la 
primera gasolinera “low 
cost” de Sant Cugat.

Està situada a l’entrada 
del polígon Can Sant Joan 
al costat de la Autopista 
A7 i compta amb tres 
sortidors que permeten 
donar subministrament simultani a sis vehi-
cles i efectuar el pagament a partir de 

modernes pantalles tàctils. També compta 
amb personal per tal d’agilitzar el servei.
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PERILL D’UN 40% DE RETALLADES A L’ESCOLA GESPA

NOTÍCIES

L’escola bressol per a infants de dos mesos a sis anys es troba 
amenaçada per les retallades de la Generalitat

Mestres, pares i mares d’alumnes i els sin-
dicats que representen al PAS i al PDI de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
han exigit a la Generalitat que no redueixi 
en un 40% la seva aportació a l’escola 
infantil Gespa del Campus de Bellaterra 
que porta 40 anys donant servei a la comu-
nitat universitària i a pares i mares de 
Cerdanyola.

Fonts sindicals han lamentat la reducció 
de l’aportació de la Generalitat en l’últim 
any que “ha agreujat les dificultats econò-

miques”, però han assegurat que la comu-
nitat educativa està disposada a seguir 
treballant perquè creu que és possible el 
manteniment i la millora del centre.

Per defensar aquesta escola, els pares i 
mares, les mestres i els sindicats presents 
a la UAB han enviat una carta als membres 
del Consell de Govern per demanar el seu 
suport i han fet arribar missatges a dife-
rents instàncies educatives del campus, 
entre elles l’actual i anterior direcció del 
CEIP Bellaterra.
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L’APRENENTATGE ESCOLAR I EL TDAH

La Cursa de la UAB en suport de La Marató de 
TV3, que organitza la Universitat Autònoma 
tindrà lloc el proper diumenge, 14 de des-
embre, al Campus de Bellaterra. La UAB es 

torna a abocar en l’organització d’aquest 
acte esportiu i solidari, després de l’èxit de 
convocatòria de l’any passat, en què s’hi 
van inscriure 2.144 persones i es van recap-
tar 9.000 euros.

Coincidint amb la cursa, es tornarà a fer la 
Fira d’Entitats. Enguany seran entitats rela-
cionades amb les malalties cardiovasculars, 
d’acord amb la temàtica que ha escollit La 
Marató de TV3. El preu bàsic de la inscripció 
a la Cursa de la UAB són 10 euros, però 
variarà en funció de si s’és corredor federat 
o si es vol correr amb el xip.

TORNA LA CURSA DE LA UAB PER LA MARATÓ

SALUT

En relació al trastorn del dèficit de 
l’atenció amb o sense hiperactivitat 
(TDAH), han sorgit els darrers anys nom-
brosos conceptes diferents  quant a nivell 
de complexitat i significació. Així mateix, 
s’han creat serveis educatius específics, 
serveis clínics, centres de recursos, mes-
tres de suport, programes informàtics i 
plans individualitzats (PI). 

Tots aquestes serveis i recursos mantenen 
una relació diversa i alhora estan units a un 
vincle comú, doncs, tracten d’aportar des 
de diferents perspectives múltiples solu-
cions per a l’atenció i la resposta educativa 
als infants i joves diagnosticats. Perquè els 
infants amb TDAH puguin assimilar els con-
tinguts és d’utilitat adaptar els procedi-
ments. En aquest sentit  l’ús dels ordinadors 
a les aules ajuda als docents a confeccionar 
programes individualitzats i adaptar mate-
rials i activitats que faciliten l’aprenentatge 
i compensen total o parcialment, les neces-
sitats educatives de l’infant o jove.

Hem observat que molts alumnes tenen por 
de fer preguntes i d’aprendre perquè els 

adults sempre tenim una resposta, per a tot. 
No podríem fer ...un llistat de preguntes que 
ens semblin absolutament insolubles? 

Què ha succeït per a que el veure, escoltar, 
tastar, tocar...sentir siguin dimensions que 
anem perdent progressivament? La major 
part dels infants amb TDAH tenen les fines-
tres i les portes obertes de “bat a bat” i això 
els permet captar tota classe de sensacions. 
Els educadors doncs han de saber detectar i  
reconèixer aquestes opcions de l’alumne i 
reconduir el procés de l’aprenentatge posant 
en valor aquestes qualitats particulars. 

Molts  educadors saben com trobar 
l’equilibri i donar espai a l’aprenentatge, 
amb les estones de respir (obrir finestres i 
portes) entre les capacitats personals de 
l’aprenentatge de l’alumne i els objectius 
fixats a les activitats establertes (el casalot 
tancat), per a tot el grup d’alumnes. Això si, 
comptant amb el compromís de la família i 
els suports especialitzats necessaris. I, sen-
se oblidar el diàleg amb l’alumne per comu-
nicar i acordar el seu pla individualitzat  
(PI) i les fases del seu seguiment i revisió.

La recerca de l’equilibri entre capacitats personals i objectius



18 19ESPORTS ESPORTS

LA UAB VOL FOMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA
BiciUAB és el nom del nou projecte integral

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-
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”.

gar les dues rodes i el quadre). El pla pre-
veu afegir-hi aparcaments tancats a deter-
minats llocs del campus, on hi cabran entre 
15 i 20 bicicletes. El primer d’ells s’ha 
instal·lat avui, a prop del bar de la Facul-
tat de Filosofia i Lletres, i s’oferirà de for-
ma 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 
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AGENDA DESEMBRE

Presentació del projecte escultòric en homenatge a Pere Formiguera
Lloc: Museu del Monestir
Hora:  12:00 h
Organitza: Taula 13 (Sergi Barnils, Pep Codó, Neus Colet, Fede Gómez, Lluís Ribas)

1/DESEMBRE

5/DESEMBRE

Pista de Gel
Lloc: Parc Xarau (Passeig de la Riera, Cerdanyola del Vallès).
Hora: 10h a 22h
Organitza: Associació Cerdanyola Comerç i Serveis i Ajuntament de Cerdanyola
Preu 5 euros; Els comerços associats repartiran vals de 2x1

Xerrada. “Els orígens de la policia: dels medjay als prefectes”
Lloc: Xalet Negre (Pl. del Coll, 4, Sant Cugat del Vallès).
Hora: 20:00 h
Organitza: Associació Astronòmica Sant Cugat-Valldoreix

9/DESEMBRE

10 · www.latorredebarcelona.com  /  www.facebook.com/latorredebarcelona

COMERÇ

Scooter  Eclipse 
La millor manera de moure’s amb 

comoditat i seguretat.

Oruga sube escaleres
Fácil colocación de la silla para garantizar la seguridad. 

Permite usar con o sin la silla del paciente

Cadira de rodes elèctrica 
Convenç amb el seu disseny funcional i modern,  

per al seu us tant a interiors com a exteriors.

www.ortopediamore.com
info@ortopediamore.com · T. 933 301 186

1300€

4900€

2200€ 790€

T’HO PORTEM A CASA 
SENSE CAP COST*
(*)Provincia de Barcelona. Altres poblacions, consulteu-nos

Evarist Arnús, 45 · 08014 Barcelona

Motor auxiliar per 
a cadira de rodes

Amb comandament auxiliar per acompanyant.

2250€ Scooter 
Zippy
Scooter pequeño 
ideal para ciudad. 
plegable en tan sólo 
30 segundos

www.jpcmanteniments.es  Manteniments de Piscines i Jardins

Tel. 609 53 27 27     e-mail: info@jpcmanteniments.es
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LASSANYA ALLA BOLOGNESE
Ingredients per a 8 persones

-500 gr de plaques de lassanya
-200 gr de formatge ratllat Parmigiano 
Reggiano
-1 kg de beixamel

Per a la salsa ragú bolonyesa:

-1 culleradeta de sal
-1 polsim de pebre
-4 cullerades d’oli d’oliva 
-30 gr de mantega

ELABORACIÓ:

Inicieu picant ben fineta la ceba, la pastanaga i l’api, i sofregiu tot plegat amb l’oli d’oliva i la 
mantega. Preparar la carn picada amb sal i pebre i afegir-la al sofregit per esperar que 
s’enrosseixi. Afegir-hi el tomàquet amb mitja culleradeta de sal i coure durant 30-45 minuts a 
foc moderat. Un cop es va coent la salsa s’ha de preparar la beixamel. Començeu per desfer 
la mantega en una cassola i afegiu-li la farina sense deixar que s’enganxi, remenant fins que 
quedi d’un ros pàlid. En aquest moment, es retira del foc i s’hi afegeix la llet sense deixar de 
remenar. Posar-ho altra vegada al foc molt lent, juntament amb un polsim de nou moscada i 
sal, i coure-ho entre 10 i 15 minuts sense deixar que arrenqui el bull o s’enganxi, tot remenant 
mentre s’espessa.

Per altra banda, bullir les plaques de pasta de lassanya el temps indicat pel paquet i un raig 
d’oli d’oliva. Cal tenir molt de compte a l’hora de remenar la pasta perque és fàcil que es tren-
qui. Posar a escalfar el forn a 160º. Empastifar amb mantega tot el fons d’un motlle per al forn. 
Col·locar una capa de salsa ragú i tapar amb una capa de lasanya. Aplicar una capa de beixa-
mel i una altra de salsa. Cobrir amb una capa de formatge. Seguir aquest procediment i abans 
d’acabar els ingredients barrejar una última capa de salsa i beixamel i cobrir-ho amb abundant 
formatge. Col·locar-ho al forn durant 20-45 minuts fins que quedi tot gratinat i cruixent.

-2 cebes
-1 pastanaga
-1 branca d’api
-250 gr de carn picada de vedella
-250 gr de carn picada de porc
-250 ml de tomàquet ben triturat

Per a la beixamel:

-1 l de llet
-100 gr de mantega
-100 gr de farina
-1 polsim de nou moscada
-1 polsim de 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 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

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




