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La neu va emblanquinar Bellaterra, aixi 
com molts altres indrets de Catalunya i la 
resta d’Espanya, durant la primera setma-
na de febrer. A més, s’ha instalat el nou 
control de pas a la plaça Verge Montserrat 
i s’ha afegit un dia, el dimarts, al servei de 
recollida de residus de rebuig i vidre, men-
tre l’EMD espera que el jutge dictamini les 
accions a seguir per a donar un millor ser-
vei a tots els bellaterrencs. 
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LA NEU ENFARINA TOT EL VALLÈS I BELLATERRA

A Bellaterra va nevar poca estona i no va provocar afectacions 

La neu que va caure al Vallès el passat 4 de 
febrer va provocar la suspensió de classes 
en diversos municipis de la comarca i a 
portar cadenes en zones no habituals.

A Bellaterra va nevar cap a les 8.30 h del 
matí però va durar poca estona i la neu es 
va desfer amb molta rapidesa.

Els municipis de Matadepera i Vacarisses 
van suspendre les classes escolars pel perill 
que suposava el desplaçament a primera 
hora del matí.

L’afectació a les ciutats de Terrassa i Saba-
dell no va ser molt accentuada, si bé en el 
cas de Sabadell es va decidir tancar algu-
nes escoles com a mesura de prevenció.

La Universitat Autònoma de Barcelona no 
va registrar més complicacions que poca 
neu al campus de Bellaterra, de manera 
que no es va decidir tancar l’espai com ha 
passat en altres ocasions.

LA NEU ENFARINA TOT EL VALLÈS I BELLATERRA

Davant del Centre Cívic es va repartir xocolata calenta i coca 
mentre els menuts feien cua per parlar amb els Reis Mags

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van 
arribar la nit del 5 de gener a Bellaterra 
mitjançant un tren dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 

A la mateixa andana de l’estació de Bella-
terra, els nois i nens del Grup Escolta 
Bellaterra (el Cau) esperaven els Reis 
d’Orient amb torxes enceses, com cada 
any. A més, els Trencatrons, els timbalers 
d’El Musical, van marcar el pas de la caval-
cada dels reis amb un ritme encisador. 

´

Per la seva banda, l’Ajuntament de Terras-
sa va activar el Pla Municipal d’Emergència 
arran de la nevada que queia a la ciutat 
des de primeres hores del matí.

La gran majoria de les afectacions van ser 
de caire viari. Durant la nevada, milers de 
conductors van quedar atrapats durant 
més de quatre hores, entre l’AP-7, l’AP-2 i 
l’A-2, a més d’altres vies principals i secun-
dàries.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert 
una investigació d’ofici per esbrinar si el 
col·lapse de carreteres i autopistes “és 
atribuïble a una falta de previsió i coordi-
nació”. 

Ribó vol esclarir “si hi ha hagut deficièn-
cies en l’actuació del Govern de la Genera-
litat i de l’Administració de l’Estat” així 
com “determinar si “hi va haver una actua-
ció descoordinada entre els Mossos 
d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit”.
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Sembla una moda passatgera però la realitat és que és una tendència que ha arribat per que-
dar-se. Les Piscines naturals, potser siguin les més conegudes. Són aquelles que compten 
amb un sistema de filtrat i purificació que imiten la natura. Al meu entendre, són funcionals 
al nord d’Europa i poc recomanables en la nostra zona. A poc a poc s’està ampliant la gama 
de productes destinats a reduir l’impacte ambiental i necessitat de recursos que finalment 
transcendeix en un estalvi econòmic.

D’una banda tenim l’estudi i disseny hidràulic que només podem posar en pràctica en pisci-
nes de nova construcció o reforma integral. Tant si està pensant en construir-se una o si ja 
disposa d’ella, pot avaluar tot un seguit d’elements que agrupo de la següent manera:

•BOMBEIG. Bombes de velocitat variable, refrigerades amb aigua i alt rendiment.
•FILTRACIÓ. Podem comptar amb diversos conceptes més eficients.
•NETEJA. Aparells eficaços i ajustats a les necessitats de cada cas. 
•DESINFECCIÓ. Electròlisi Salina, potser la més coneguda. Però hi ha altres sistemes 
que poc a poc s´estan implantant.
•DOMÒTICA. Equip centralitzat i automàtic per al control i l’eficiència.
•L’ORNAMENTACIÓ. Il·luminació Led´s, sortidors d’aigua, cascada, que es poden pro-
jectar per facilitar la neteja i desinfecció.

En els propers articles aniré analitzat cadascun dels grups perquè els conegui millor.
       @AivanFerron

NOVA INSTAL·LACIÓ DE CONTROL DE PAS

Les obres encarregades d’instal·lar un nou 
piló de control de pas a la plaça Verge de 
Monserrat ja han finalitzat. 

Ara només queda esperar la posada en 
marxa d’aquest nou sistema, que no té 
com a finalitat regular el trànsit que hi cir-
cula, sinó que la seva funció bàsica és la 
seguretat dels veïns i veïnes de Bellaterra. 

Hem de recordar que la mesura d’instal·lar 
aquest nou control de pas va sorgir durant 
la forta onada de robatoris que va partir el 
municipi darrerament, per posar fre a la 
inseguretat que s’estava generant i evitar 
la fuga dels lladres. 

En principi, el nou control de pas restarà 
sempre obert excepte que per emergèn-
cia policial es requereixi el seu tancament. 
A més, cal apuntar que per accedir al camí 
també servirà la mateixa targeta d’accés 
que s’utilitza actualment per al Camí Antic. 

A banda d’això, en una segona fase del pro-
jecte d’instal·lació, l’EMD es reunirà amb 

els municipis veïns per establir i consen-
suar les necessitats reals de funcionament 
que ha de tenir el nou control de pas.

L’EMD consensuarà amb els municipis veïns el seu funcionament
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ELS DIMARTS TAMBÉ ES RECOLLIRAN RESIDUS

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

Scooter  Eclipse 
La millor manera de moure’s amb 

comoditat i seguretat.

1290€

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

per al seu ús tant a interiors com a exteriors.

2190€

1990€

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

Evarist Arnús, 45 · 08014 Barcelona

790€

Motor auxiliar per 
a cadira de rodes

Amb comandament auxiliar per acompanyant.

Scooter Zippy
Scooter petit ideal per la ciutat. Plegable en tan sols 

30 segons. Amb comandament a distància

1990€

REBAIXES

Per la compra d'alguns d'aquests articles, t'obsequiem 
amb un bastó "fashion" regulable en alçada.

Cadira de Rodes 
elèctrica econòmica

Robust xassís d'alumini i les seves 
dimensions, garanteixen un alt nivell 

de seguretat i mobilitat. 

1690€

Caminador de quatre 
rodes plegable. 

Tant si es tracte de recuperació com 
conservació del moviment, l'usuari es 

trobarà perfectament recolzat.

90€

 1.160€

1.890€
1550€

85€

1970€ 750€

El passat 17 de febrer es va posar en marxa 
un nou reforç en el servei de recollida 
d’escombraries impulsat per l’EMD, per tal 
de suplir les retallades en el servei efec-
tuades per l’Ajuntament de Cerdanyola de 
manera unilateral el 2012. 

El nou servei estableix un dia més de reco-
llida, els dimarts, en el qual es recollirà el 
rebuig i el vidre. L’EMD però, puntualitza 
en un comunicat que és una mesura provi-
sional i acordada amb l’Ajuntament de Cer-
danyola, fins que hi hagi una sentència 
judicial que dictamini si l’Ajuntament ha 
de restablir el servei. Recordem que va ser 
el 2012, quan la recollida de residus va pas-

sar a ser un sistema selectiu de porta a por-
ta de només tres dies, fet que ha provocat 
problemes d’acumulacio d’escombraries. 
Arrel de les denúncies de l’EMD per la bru-
tícia acumulada als carrers, finalment 
l’Ajuntament ha autoritzat que l’entitat 
proporcioni aquest dia de reforç.

Un imant d’obsequi

Paral·lelament a l’avís enviat per carta, 
l’EMD ha obsequiat als veïns de Bellaterra 
amb un imant de nevera informatiu. En 
paraules textuals, l’EMD espera que “el 
reforç doni un bon servei i permeti tenir 
una Bellaterra més neta”. 
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L’EMD INGRESSA 88.000 EUROS PER SENTÈNCIA
Una nova sentència obliga a Cerdanyola a respectar el conveni

Ha sortit a la llum la segona sentència 
favorable a l’EMD en relació al finança-
ment que estableix el Conveni Institucional 
vinculat a l’Ajuntament de Cerdanyola. La 
sentència “obliga a l’ajuntament a respec-
tar el Conveni institucional i a abonar les 
quantitat de 88.000 euros pendents, més 
interessos i les costes” referents a 
l’exercici de l’any 2012. L’Ajuntament ja 
ha abonat aquesta xifra a l’EMD. Aquest 
dictament també fa preveure que el con-
sistori haurà d’actualitzar el finançament 
dels 2013 i 2014, ja que segons l’EMD, les 

quantitats abonades tampoc han estat les 
correctes. En aquest sentit, Ramon Andreu, 
president actual de l’EMD, ha declarat que 
ja s’han “iniciat converses amb 
l’ajuntament per solucionar les discrepàn-
cies que hi ha en la interpretació del Con-
veni Institucional vers el finançament 
d’aquests dos anys”. 

Aquesta vegada no ha estat la primera que 
els jutjats li donen la raó a l’EMD. L’any 
2011 el poder judicial ja es va decantar a 
favor de l’entitat en relació al mateix tema.
 

Fons de Cooperació Local

Per altra banda, la Generalitat de Catalun-
ya ha abonat aquest mes els diners enda-
rrerits que pertanyen al Fons de Coopera-
ció Local que estan destinats a ajunta-
ments i entitats municipals 
descentralitzades. Concretament, la xifra 
que ha ingressat l’EMD pels anys 2012, 
2013 i 2014  és de 35.000€.

L’ABOCADOR DE CAN FATJÓ, EN EL MATEIX ESTAT 
L’empresa Puigfel encara no ha dut a terme la restauració

El juliol de 2011, el Parlament de Catalun-
ya va acordar mitjançant la ressolució 181/
IX, “acomplir, d’una manera immediata, el 
projecte de restauració de l’argilera de 
Can Fatjó dels Aurons reblint-la de 
terres”. Però malhauradament, ja fa quasi 
quatre anys que l’empresa propietària del 

terreny no ha acomplert encara l’ordre de 
la Generalitat. Des de llavors, l’empresa 
no ha dut a terme cap activitat minera 
però la restauració del terreny és obligada 
per llei, i si Puigfel no la duu a terme, la 
Generalitat se’n haurà de fer càrrec, com 
a responsable subsidiària.
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MOR EL POETA FRANCESC GARRIGA I BARATA
Un dels autors contemporanis més influents de la literatura

El poeta Francesc Garriga va morir el pas-
sat 11 de febrer als 82 anys. Veí de Bellate-
rra, Garriga era un dels poetes més 
influents de la literatura catalana contem-
porània. D’entre les seves tretze obres, 
potser destaca especialment Tornar és 
lluny, que va ser premi Carles Riba 2012. 
L’editorial Breu Edicions està a punt de 
publicar el seu últim recull de poemes titu-
lat ‘Swing’.

La carrera literària de Francesc Garriga va 
començar als anys 60, amb títols com 
“Entre el neguit i el silenci” i “Foc nostre, 
somni”. Els últims 15 anys, títols com 

NOTÍCIES

“Temps en blanc”, “La nit dels peixos”, 
“Camins de serp” i “Ragtime” el van con-
solidar com un referent de la poesia cata-
lana contemporània. Garriga també va 
assolir altres guardons literaris destacats 
com el Vila de Vallirana-Josep M. López 
Picó de poesia l’any 1991 o l’Englantina 
d’Or als Jocs Florals de Barcelona de 2004.

Garriga ha participat en diverses activitats 
literàries a Cerdanyola, presentant els seus 
llibres per Sant Jordi o col·laborant amb el 
grup poètic local Ramat de Pedres i reci-
tant els seus versos a diferents espais de la 
ciutat, des del MAC al bar Grau, des de la 
sala Granados al centre cívic de Montflorit.

Un dels impulsors d’aquest col·lectiu 
poètic local destaca la figura de Garriga 
com la del més gran poeta català de 
l’actualitat: “no el més venut, no el més 
estimat pel poder, no el més trobat a les 
llibreries, però si el més valorat”. 

Els experts opinen que la poesia de Garriga 
és literatura despullada de floritures per 
anar a l’essència de l’ésser humà, gairebé 
metafísica, i remarquen la seva gran tasca 
formant tota una generació d’autors.

Llicenciat en Filologia Germànica per la 
Universitat de Barcelona, Barata visqué a 
l’Amazònia en la seva joventut, quan for-
mava part de l’orde dels franciscans capu-
txins, que més tard deixà.
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El passat 13 de febrer va quedar inaugurada 
la primera emissora de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB), que emet des del 
100.3FM i a través del portal UABCampus-
Mèdia.  

El rector Ferran Sancho ha protagonitzat la 
primera emissió i ha destacat en les seves 
primeres paraules que l’emissora suposarà 
una millora de la projecció de la UAB i de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació i 
afavorirà la difusió de les activitats que es 
realitzen al campus de Cerdanyola. El rec-
tor remarca que UABRàdio serà també “una 

PRIMERA EMISSORA DE RÀDIO DE LA UAB
La UABRàdio emet al 100.3 FM i al portal UABCampus Mèdia

NOTÍCIES

eina docent extraordinària” i un nou punt 
de trobada per a la comunitat universi-
tària, al mateix temps que un espai de 
ocmunicació de referència per al conjunt 
de l’Autònoma.

Sancho també ha manifestat la seva satis-
facció per la millora de posicions de la UAB 
als diferents rànquings universitaris exis-
tents.

L’inici d’emissions ha comptat amb un 
homenatge a Constantino Romero com 
exemple dels professionals de la ràdio que 
han passat per les aules de la UAB  i ha tin-
gut com a padrí al periodista Antoni Bassas.   

UAB Ràdio forma part d’UAB Campus Media, 
projecte transmèdia de la Facultat de Cièn-
cies de la Comunicació dirigit pel professor  
Antoni Vidal. Aquest portal allotja una tele-
visió per Internet, UABTV, i, a partir d’ara, 
l’emissora UAB Ràdio. La ràdio compta amb 
un equip d’una quinzena de persones i està 
oberta a col·laboracions estables i puntuals 
mitjançant podcasts i altres formats.
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DESENVOLUPAR DE LA MEMÒRIA DELS MÉS JOVES

Es comprèn l’exacte valor de la memòria quan aquesta ens falla 

A les etapes de l’ensenyament obligatori cal 
oferir als infants i joves tècniques  específi-
ques i pràctiques per al desenvolupament 
de la memòria visual i auditiva, conegudes, 
també, com a memòria icònica i ecoica.

La memòria visual ens permet emmagatze-
mar imatges i allò que es llegeix,  hi ha qui té 
molta facilitat per recordar allò que ha vist. 
D’altres memoritzen més i millor allò que 
han escoltat. La memòria auditiva permet 
emmagatzemar els sons a través dels estí-
muls orals que arriben pel sentit de la oïda.
Tots sabem que l’aprenentatge requereix 
de l’exercici de la memòria, així doncs, és 
important  que des del primer moment els 
docents i els pares  parin atenció en identi-
ficar els canals d’estímuls exteriors que  
millor i amb més facilitat condueixen la 
informació a l’estudiant i faciliten, per 
tant, la seva recuperació, en la fase del 
record posterior.

Són diverses les activitats en paper o en 
línia que es poden fer. La bola de neu, per 

exemple, és una activitat creativa i senzilla 
per a l’exercici de la memòria amb coherèn-
cia, adequació i cohesió. A partir d’un mot 
que diu un infant, per ordre els altres van 
afegint una nova paraula, després de repe-

tir totes les anteriors i, amb tot plegat, la 
bola de neu esdevé una frase.

Una altra activitat útil per treballar a 
l’aula i a casa és la del dictat memorístic 
que consisteix en seguir els 10 passos 
següents:

-Explicar el tema del text.
-Lliurar un full amb el text a la part 
superior i la inferior en blanc.
-Llegir el text a velocitat normal.
-Demanar la lectura silent del text.
-Subratllar els mots difícils.
-Memoritzar l’escriptura dels mots.

-Doblegar el full (per no llegir-lo).
-Escriure a la part inferior el dictat.
-Desdoblegar el full i corregir.
-Copiar les paraules corregides (els 
mots que duen accent, h,z,b,etc.).

Cal, doncs, diversificar les activitats  i les 
situacions didàctiques a fi que els infants i 
joves a casa o a l’escola, en grup o indivi-
dualment, aprenguin la més adequada per 
a ells. Un ensenyament ajustat al seu ritme 
i potencialitats, esdevé, avui més que una 
utopia, una necessitat.

Teresa-Natàlia Gil Bussalleu. Pedagoga.
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Manoli Ortuño i el seu marit Francisco Carmona, veïns de 
Bellaterra, hem estat víctimes d’un robatori molt sospitós i 
estrany per gent indesitjable, provocant grans destrosses i 
danys desproporcionats en tot l’habitatge. Per aquesta raó i 
per moltes altres, volem fer una crida urgent a tota la població 
de Bellaterra perquè estiguin sobre avís, perquè hi ha unes 
bandes de gent indesitjable que sense adonar-nos ens estan 
vigilant des del carrer, observant horaris d’entrada i sortida en 
els nostres domicilis per cometre autèntics robatoris. I no 
volem que ningú més li passi el que a nosaltres ens ha passat 
en aquests moments, que és molt trist. És el motiu pel qual 
volem avisar.

I com no tenim vigilància de cap tipus estem totalment des-
protegits. En l’EMD de Bellaterra, el seu president Ramon 
Andreu va prometre que posaria càmeres de vigilància a les 
entrades i sortides de Bellaterra fent fotografies de totes les 
matricules dels vehicles que entren i surten de la mateixa i 
que el setembre del 2014 estarien funcionant, i en la realitat 
no ha estat així. Ens sentim molt defraudats per les seves pro-
meses no complertes. De l’únic que s’ha preocupat ha estat 
de posar dos pilones a la sortida al Camí Antic de Sant Cugat, 
que gairebé sempre estan espatllades. Nosaltres creiem que 
com a partit polític que som El Partit dels Emprenedors 
“PENN”, ens podria donar un altre tipus de serveis, i no només 
preocupar-se de posar recursos contenciosos administratius 
a l’Ajuntament de Cerdanyola, ja que amb un bon diàleg per 
part de les dues administracions , Ajuntament i EMD, esta-
ríem molt millor i s’aconseguiria molt més per Bellaterra. Però 
al Sr. Ramon Andreu presumptament li preocupa molt poc la 
nostra seguretat. Els diners que es gasta en posar recursos 
contenciosos administratius, es podria utilitzar en prestar 
altres serveis molt necessaris, per a tota Bellaterra.

Adjuntem les fotografies  de les destrosses produïdes en 
l’habitatge durant el robatori.

Contacte: emprendedoresstar@hotmail.com

Telf.697 628 680

Manoli Ortuño, 
Candidata a la alcaldia 

por Cerdanyola

AIXÒ NO POT CONTINUAR PASSANT A BELLATERRA
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AGENDA FEBRER - MARÇ

Diada Especial al Club Bellaterra (calçotada, inflables, concert...)
Lloc: Club Bellaterra (Plaça Pi, 3)
Hora: 10:00 h a 20 h
Organitza: Club Bellaterra

22/FEBRER

24/FEBRER

“Ludwig van Beethoven”, cicle de xerrades a càrrec de Joan Vives
Lloc: El Musical (Carrer Ramon Llull, 16)
Hora: 19.30 h
Organitza: El Musical

“Alimentació, dietètica i nutrició”, cicle de conferències i taller
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic del Turó de Sant Pau (Carrers nº 8 i 9)
Hora: 19:30 h
Organitza: AV Turó de Sant Pau

26/FEBRER

UN TEST QUE DIAGNOSTICA EL PARKINSON

Els investigadors defensen que un diagnòstic precoç és clau

Investigadors de la Universitat de Cambrid-
ge (Regne Unit) i l’Institut de Tecnologia 
d’Israel han desenvolupat un nou test per 
detectar precoçment la malaltia de Parkin-
son a través de l’alè que, en els seus pri-
mers estudis en humans, sembla ser eficaç. 

Actualment no hi ha cap prova que perme-
ti confirmar la presència d’aquesta malal-
tia neurodegenerativa, el diagnòstic sol 
basar-se en la detecció de determinats 
símptomes i l’ús de tècniques d’imatge 
cerebral per descartar altres trastorns. El 
que fa que, en molts casos, el seu diagnòs-
tic es produeixi quan la malaltia ja està 
avançada.

Els experts defensen que un diagnòstic 
precoç és clau ja que permet començar a 
tractar la malaltia com més aviat, d’aquí 
que portin anys buscant diferents mecanis-
mes per millorar la seva detecció.

El treball s’ha centrat en la pèrdua progres-
siva de cèl·lules nervioses del cervell i en la 
“petjada química” que deixa en l’organisme 
per desenvolupar el test de diagnòstic. Per 
això han buscat biomarcadors en sang, 
líquid encefalorraquidi i alè exhalat, on han 
trobat alguns compostos orgànics volàtils 
(COV) que podrien alertar del deteriora-
ment cerebral que s’està produint.

En un primer assaig clínic a Israel amb 57 
persones, el test va permetre identificar 

aquells que havien desenvolupat la malal-
tia i fins i tot distingir entre diferents sub-
tipus, en funció de la presència i quantitat 
dels diferents compostos orgànics, per 
aquest motiu ara estiguin estudiant repetir 
la prova a major escala per confirmar la 
seva eficàcia.

L’objectiu del treball, que es realitzarà a 
Anglaterra amb l’associació benèfica Par-
kinson UK, és aconseguir almenys 200 
voluntaris, per poder identificar “nous bio-
marcadors que permetin detectar els 
pacients fins i tot abans”, ha reconegut a la 
BBC Simon Stott, un dels impulsors 
d’aquesta nova troballa.

Juan de Diego - Trio de trompeta, guitarra i bateria
Lloc: Auditori de Sant Cugat (Plaça Victòria dels àngels, 1)
Hora: 20:30 h
Organitza: Jazz en Viu

1/MARÇ
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PASTISSETS DE TARONJA

Ingredients:

-3 ous
-1 iogurt
-3 mesures d’un got de farina
-2 mesures d’un got de sucre
-1/2 mesura d’un got d’oli d’oliva suau
-1 sobre de llevat en pols
-1 taronja
-Perles de xocolata negra (opcional)

ELABORACIÓ:

Preescalfarem el forn a 180º i prepararem els ingredients. És la típica coca de iogurt, per tant 
començarem barrejant tots els ingredients.

En un bol abocarem la farina, el llevat, els ous, el sucre, el iogurt i un bon raig d’oli d’oliva. 
Barrejarem tots els ingredients amb la batedora. 

Agafarem la taronja i primer en ratllarem la pell. Després en tallarem uns quants trossos i la 
triturarem ben fina. Ara ja ho podem barrejar tot i després podrem incorporar les perles de 
xocolata i ja ho podem posar en un motlle engreixat o si es volen de individuals, poden utilit-
zar-se petits motlles per magdalenes. 

El forn ja estarà calent a 180º i amb 20-30 minuts ja estaran llestos aquests pastissets de taron-
ja i perles de xocolata.

GUIA COMERCIAL
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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

639 721 111
636 245 046

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.emdbellaterra.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 Vall-
vidrera - Peu del Funicular - Sarrià - Muntaner - Grà-
cia - 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 -  
Sabadell 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.....

Sardanis-




