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La primavera se’ns presenta una mica sin-
gular i mogudeta. Juntament amb el bon 
temps, la caloreta i les terribles onades de 
pol·len que haurem de combatre, hi haurà 
eleccions al maig. 
Paral·lelament, estem contents perquè un 
dels nostres veïns pot seguir rebent distin-
cions importants, i part de la nostra his-
tòria com a poble s’ha restaurat amb les 
reformes del campanar i la recuperació de 
l’accés a la mina d’aigua. Així que, gaudi-
rem del sol i del bon temps al màxim.
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Bellaterra. Avd. Fabregas. Casa de 422m2. en solar de 1.083m2. dis-
tribució en planta principal de 216m., sala-menjador, 3 dormitoris 
dobles amb armaris encastats, suitte, 2 banys complets, cuina, 
sala, menjador. Planta baixa de 147m2., 1 sala de jocs, despatx 
amb sortida al jardí, 1 dormitori doble, 1 bany complet. Garatge 
per dos cotxes. Casa de disseny, al costat de l´església. a 1 min. de 
l´estació F. G. C.  Venda: 900.000€

Bellaterra. c/Merce Rodoreda. Casa unifamiliar, 300m2. 
en solar de 1.000m2., 2 plantes, garatge 2 cotxes, sala 
jocs. Jardí privat amb piscina. Entorn tranquil.   Venda: 
580.000€

 

 Bellaterra. c/Montseny. Casa semi-nova de 384m2. en 
solar de 1.145m2. Pl. Pral. sala-menjador, despatx, cuina-
office, bany de cortesia. Pl. 1ª. 1 dormitori tipu suitte 
amb vestidor, 3 dormitoris dobles, 1 bany complet. Dispo-
sa d’un apartament independent, sala-menjador amb cui-
na integrada, 2 dormitoris, 1 bany complet. Totalment 
exterior. Jardí molt privatiu, a 5 min. de l’estació F.G.C. 
Venda: 855.000€

 

Bellaterra, casa de  295m2. en solar de 1.560m2. 2 plant
es,garatge,celler,traster.A 150m. de l’estació F.G.C.  
Venda: 500.000€

BARCELONA VIA AUGUSTA, 118 BAIXOS
TEL.. 934.124.848 / WWW.MASIFILLPATRIMONIA.COM
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LA PLATAFoRMA DEMAnA quE Es PoRTI A PLEnARI LA 
REsTAuRACIó DE CAn FATjó DELs AuRons

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. 

´

La Plataforma contra l’abocador de Can 
Fatjó ha fet una petició formal als diferents 
partits polítics representats a l’EMD de 
Bellaterra i a l’ajuntament de Cerdanyola, 
per demanar que s’inclogui en l’ordre del dia 
de la propera sessió plenària, un punt per 
l’aprovació de la restauració de Can Fatjó 
dels Aurons. 

Els motius principals que han portat a la Pla-
taforma a prendre aquesta iniciativa rauen 
en l’incompliment per part de l’empresa 
d’ordres sortides de l’administració. Per una 
banda, la Plataforma es remet a les deman-
des del departament de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya, que a 

l’any 2014, va requerir a l’empresa Puigfel 
S.A. que iniciés les tasques de restauració 
corresponents de Can Fatjó dels Aurons. A 
més, segons la Plataforma, l’empresa havia 
de dipositar una fiança d’1’5 milions d’euros 
obligada per llei, per haver-se excedit amb 
les dimensions del clot i encara no ho ha fet. 

Per altra banda, la Plataforma també va 
aprovar en la darrera sessió plenaria reque-
rir a la Direcció General de Qualitat Ambien-
tal que “exerciti la seva potsetat sanciona-
dora per tal d’assegurar el resultat de 
l’execució final” segons l’establert per 
l’administració.

L’empresa encara no ha fet cap acció de restauració
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ARREGLADA LA FuITA DE L’oLIvERA

Una fuita d’aigua era la causant que una de 
les tres oliveres no creixés igual que les 
altres dues. L’antic reg automàtic s’havia 
anat desgastant fins al punt de perdre aigua 
en una zona molt propera a la olivera. Aquest 
fet, generava un excés d’aigua que evitava 
que l’arbre es desenvolupés amb normalitat.

Davant el problema i un cop estudiat el siste-
ma, es va aixecar l’olivera de manera curosa 
per evitar-li danys, es van fer les tasques 
corresponents de desviació i reparació del 
reg, i posteriorment, es van acabar les tas-
ques amb un sanejament de la zona per treu-

re els excessos d’aigua i replantant l’olivera. 
Tot plegat, fet per l’entitat municipal. 

Recordem que fa aproximadament 1 any i 
mig, que la família González Martín va fer 
aquesta donació al poble de Bellaterra per 
començar a vestir la rotonda d’entrada al 
municipi. Cadascuna de les tres oliveres té 
més de 1100 anys de vida, en concret, 1100, 
1400 i 1700, i s’estan convertint en un emble-
ma del poble. És per això, que l’EMD va deci-
dir  que havia d’actuar per evitar la pèrdua 
de l’olivera. 

Una de les 3 oliveres mil•lenàries donades per veïns de Bellaterra 
patia per culpa d’una fuita d’aigua

LA MEVA PISCINA MÉS SOSTENIBLE - BOMBES & FILTRACIÓ

Sembla una moda passatgera però la realitat és que és una tendència que ha arribat per que-
dar-se.Actualment podem trobar bombes i sistemes de filtració molt eficients

BoMBEs convencionals amb una millor relació consum elèctric/rendiment i a preus molt 
competitius.
BoMBEs de velocitat variable, que poden reduir fins a un 80% el consum elèctric i millorar 
la filtració.

FILTRACIó convencional amb càrrega filtrant:
  soRRA de sílice, és la més utilitzada per la seva millor relació preu/prestacions.
 vIDRE, s’estima una major duració i un rendiment excel·lent.
 FIBREs, boles de fibra de polímer que aconsegueix una gran capacitat de filtració.
FILTRACIón de cartutx, gran capacitat de filtració i estalvi d’aigua.

¿Vols saber-ne més?  @AivanFerron 
En el pròxim article, SISTEMES DE NETEJA AUTOMÀTICA
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REFoRMEs AL CAMPAnAR DE L’EsGLÉsIA

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 campanar de l’església de Bellaterra ha 
estat reformat dels desperfectes causats pel 
pas dels anys i pel naixement de males her-
bes que destrossaven les teules. Darrera-
ment s’havia detectat la caiguda d’alguna 
teula i suposava un perill per als vianants i 
veïns de la zona.

Les obres no han estat gens fàcils degut a 
l’arquitectura de l’església, ja que amb la 
construcció d’un andami normal d’obres es 
feia impossible l’accés a la zona afectada. 

Per aquesta raó, es va haver de fer una obra 
prèvia que facilités l’arribada al campanar 
en unes condicions òptimes de treball i de 
seguretat. 

Parròquia santa Creu de Bellaterra

L’església va ser projectada l’any 1934 per 
l’arquitecte Andreu Audet i Puig. La 
col•locació i benedicció de la primera pedra 
d’aquest edifici va anar a càrrec del bisbe de 
Barcelona, Manuel Irurita Almandoz.

A punt d’acabar les obres de reforma del campanar
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EL TALLER DE PInTuRA FA un DonATIu A CÁRITAs
El xec té un valor de 1195euros 

Es RECuPERA L’AnTIGA FonT DE DALT 
Les tasques de neteja han permès fer reaparèixer la galeria

La neteja dels espais verds públics que s’ha 
anat fent i s’estan fent darrerament arreu 
del municipi, han aconseguit tornar fer rea-
parèixer l’antiga font de dalt, el que era 
l’antiga mina d’aigua natural. 

Les condicions en què es troba la construc-
ció però, amb seriosos perills 
d’esfondrament, obliguen a l’entitat muni-
cipal a col•locar-hi una porta metàl•lica 
per impedir l’accés als curiosos. 

A banda d’això, s’han fet altres accions per 
mirar que la vegetació no torni a ser tan sal-
vatge com per amagar-ho tot. D’una banda 
s’han fet uns moviments de terres per sua-
vitzar les pendents que portaven aigua i tot 
el que arrossegava fins al lloc, i a més, s’ha 
intentat amb aquests moviments fer una 
mica de canalització de l’aigua. 

Paral·lelament, en aquell tram de carretera 
es canviaràn les tanques metàl•liques per 
baranes pròpies de fusta, per integrar les 
mesures de seguretat ciutadana i vials al 
màxim a l’entorn. 

La venda dels calendaris de 2014 il•lustrats 
amb els quadres ‘Racons de Bellaterra’ 
pintats pels alumnes del Taller de pintura i 
dels quadres originals han reparat uns 
beneficis de 1195€ que han estat destinats 
íntegrament a l’organització Cáritas. 
 Recordem que el preu de venda 
del calendari era de 3 euros i els quadres 
originals es van vendre, després d’estar un 

temps d’exposició, en una subhasta realit-
zada durant la passada festa major.
 Cáritas és una Organització soli-
dària que defineix la seva missió com la 
“d’acollir i treballar amb les persones en 
situació de pobresa i necessitat per tal que 
siguin protagonistes de la seva pròpia libe-
ració, des del compromís de la comunitat 
cristiana”.

Lloc històric de Bellaterra
La porta que veuen a la fotografia, als anys 
50 era un lloc bastant freqüentat. Era 
l’accés a la mina d’aigua que hi havia a la 
muntanya. Aquesta mina tenia dos camins 
que es dividien a l’interior. Un d’ells dona-
va sortida a la corba de la paella i l’altre 
camí portava fins a la font de la Bonaigua 
que avui dia tots coneixem. 
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sAvALL FInALIsTA DELs PREMIs CATALà DE L’Any
El veí de Bellaterra és un dels 10 finalistes d’aquesta edició

NOTÍCIES

Generalitat de Catalunya. A més, recen-
tment, va rebre una altra distinció otorga-
da pel Ministeri de Cultura del govern 
Espanyol, a la qual va renunciar com a 
mostra de protesta per la política cultural 
desenvolupada pel ministre Wert. 

Procés d’elecció del Català de l’Any
Actualment el procés final d’elecció es tro-
ba en la primera ronda de votacions. 
Només un dels 10 candidats rebrà, el 16 
d’abril, el premi Català de l’Any 2014 de 
mans del president Artur Mas. El periódico 
de Catalunya és l’encarregat d’organitzar 
la jornada i entregarà juntament a aquest 
premi, els reconeixements a Millor Iniciati-
va Empresarial i Millor Iniciativa Solidària, 
Premi Mercè Conesa... i tot ben guarnit al 
Teatre Nacional de Catalunya.

Savall s’ha convertit en un dels 10 finalis-
tes que opten al premi Català de l’Any 
2014. Actualment està situat al podi junta-
ment amb Jordi Évole i la germana Sor 
Lucía Caram. Els altres noms que acompan-
yen Savall són: Marc Márquez, Eduard Gra-
tacós, Mireia Belmonte, Carles Puyol,  Joan 
Tubau, Dagoll Dagom, i la cantant Sílvia 
Pérez Cruz. 

Definit com un artista polifacètic: viola-
gambista, compositor, pedagog i recupera-
dor de partitures oblidades, el veí de Bella-
terra, Jordi Savall, s’ha convertit en un 
dels personatges catalans més destacats 
del 2014, fins a convertir-se en un dels 10 
candidats més ben situats per endur-se el 
guardó. 

Savall és reconegut en l’univers musical 
actual com una de les figures més poliva-
lents de la seva generació. Concertista, 
pedagog, estudiós i creador de diversos 
projectes musicals i culturals, se situa 
entre els actors principals de l’actual reva-
lorització de la música històrica. 

El veí de Bellaterra, en cas d’aconseguir el 
títol, el podria sumar a la seva llarga i 
prestigiosa llista de guardons que ha anat 
aconseguint al llarg de la seva carrera. 
Entre els quals podem destacar: 1 Grammy, 
1 premi d’artista per la Pau de la UNESCO, 
1 medalla d’or del Ministerio de Bellas 
Artes, 1 premi Leónie Sonning (considerat 
el Nobel de la música) i Medalla d’Or de la 
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PROMOCIÓ 
ESPECIAL

Si véns a la nostra sessió 
informativa gratuïta de 
Quiropràctica i Salut 
qualsevol dimecres a les 
20h(30min), la teva 
primera visita 

PER NOMÉS 50€

Preu normal 70€
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Vida afectiva dels joves
El doctor Folch i Camarasa deia que 
l’adolescència és una crisi vital i existen-
cial, vital perquè és necessària per a la 
vida, per al desenvolupament de les nostres 
possibilitats, i existencial perquè és un pro-
cés incessant, continu i un apassionant 
esdevenidor.

El jove de 12 anys es comença a veure a si 
mateix i als altres amb un nou aire. Reco-
neix les seves faltes, però encara no assu-
meix amb facilitat la conducta que se li 
demana. La relació entre nois i noies 
d’aquesta edat es caracteritza per parlar i 
fer petites sortides amb els amics

Als 13 anys és crític amb els pares. Tant els 
nois com les noies acostumen, a aquesta 
edat, a eludir les converses íntimes amb els 
pares.

Es mostra irritable, però cedeix amb rapide-
sa per atendre el que se li diu. Comença a 
reflexionar sobre els seus actes.

Es vol convertir en un ser més madur. Fa 
veritables exàmens de si mateix.

Cap els 14 anys, el jove s’obre a 
l’expressivitat. La timidesa i la concentra-

ció en si mateix quasi han desaparegut. Es 
mostra més amistós amb la família, encara 
que a vegades s’enfada per petites coses.
L’adolescent va sortint del món tancat en el 
qual s’havia aïllat i descobreix  el mon 
adult. A partir d’ara augmenta la protecció 
desinteressada dels altres, l’altruisme, la 
compassió, la dedicació i els sacrificis i 
l’esforç.

Es completa la maduració psicosexual. Fins 
ara, només, tenia amics íntims del mateix 
sexe; a partir d’ara, tindrà amistats profun-
des  amb nois i noies del sexe contrari. 
Si bé els nois prefereixen en general els 
mateixos nois com a amics.  Aquest fet els hi 
desvetllarà un sentiment d’equip, les noies 
mostren més interès pels nois.

A partir dels 15 anys, la sexualitat es viu 
amb més naturalitat en comparació amb les 
generacions anteriors, però encara no està 
resolt del tot el tema de la protecció, ni el 
problema de la prevenció, pel que fa als 
embarassos no desitjats. 

La majoria dels joves creuen que no es pro-
dueix una relació física satisfactòria sense 
sentiments, sense una relació autèntica 
amb l’altre.

A mesura que transcorre el temps, 
l’adolescent s’adona que la vida se li pre-
senta més complicada però alhora més enci-
sadora.

Teresa- Natàlia Gil Bussalleu. Pedagoga
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El Sr. Andreu, en l’estiu del 2014, 
ens va dir que al  setembre  estarien 
instal·lades les càmeresde vigilància. 
Ens trobem que no ha estat veritat i 
que ara com vénen les eleccions 
municipals i també per triar a l’equip 
de govern de la *EMD, ara les estan 
instal·lant i no totes. Ens sentim 
enganyats, ja que en quatre anys no 
ha demostrat fer gens i ara a última 
hora , al final de la legislatura, va a 
fer. Per aquesta raó els veïns de 
Bellaterra, estem  units i anem a 
aconseguir coses importants. 

Un dels nostres projectes per a Bella-
terra, és  soterrar les línies aèries tant 
de llum com de telefonia. Si vas pas-
sejant per Bellaterra, sembla una 
població tercermundista, totes les 
línies de llum i telèfon estan en l’aire, 
instal·lades en uns pals que algun 
*dia hi haurà una *ventolera i ens 
cauran enmig de la carretera, com ja 
ha ocorregut en altres ocasions i nin-
gú fa gens per remeiar-ho. 

Davant els problemes de seguretat 
que estem tenint, nosaltres posarem 

Francisco Carmona, 
Candidat a l’alcaldia per 
l’EMD de Bellaterra

ABANS NO, PERÒ ARA SI!

La  EMD de Bellaterra i el seu president Ramón 
Andreu, actualment ens està dient que ara sí que 
posarà les càmeres de vigilància.

persones de vigilància constants, en 
punts estratègics de la població. Tam-
bé necessitem un ambulatori propi 
amb metge de capçalera, infermera i 
pediatra. I lluitarem per aconseguir-
ho gratuïtament. 

No ens mereixem el que tenim fins 
ara, ja que som els que més paguem 
de tota Cerdanyola. Per aquestes 
raons, El Partit dels Emprenedors 
(PENN), ens presentem a l’Alcaldia 
de Cerdanyola “Manoli Ortuño “ i a la 
EMD, “ Francisco Carmona “, perquè 
hi hagi una comunicació constant i 
poder rebre des de l’Ajuntament el 
que Bellaterra necessita i es mereix i 
ACTUALMENT NO HO TÉ.

Manoli Ortuño, 
Candidata a l’alcaldia 
per Cerdanyola
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AGEnDA MARÇ - ABRIL

El Molinet Màgic - Dia Mundial del Teatre 
Lloc: Ateneu Cerdanyola(Indústria 38-40)
Hora: 12 h Preu: 6.5€
Organitza: Cia. Engruna Teatre

22/MARÇ

21 i 22 / MARÇ

Mercat d’Intercanvi a Montflorit
Lloc: Centre Cívic de Montflorit (Carrer Mare de Déu dels Dolors, 17-19)
Hora: 10 h
Organitza: Centre Cívic de Montflorit

jugateca ambiental
Lloc: Parc del Turonet (Passeig d’Horta, s/n)
Hora: 11 - 13.30h
Organitza: Aj. de Cerdanyola

22/MARÇ

ARRIBA LA PRIMAvERA, APAREIX EL PoL·LEn

Matinals en Família -  “juguem amb els poetes”
Lloc: La Llar d’en Pitus (Av. Bertomeu, 25)
Hora: 11 h
Organitza: La llar d’en Pitus

11/ABRIL

Els experts auguren que enguany hi haurà un 
”alt risc” per a les persones que pateixen 
al·lèrgia al pol·len, un dels agents al·lèrgics 
respiratoris més comuns. 

En molts casos, l’al·lèrgia al pol·len pot aca-
bar derivant en episodis d’asma. A més, 
malauradament, en la majoria dels casos 
l’al·lèrgia no té cura. Llavors, ens queda 
centrar-nos en el control dels símptomes 
amb tractaments mèdics i la prevenció. 

Centrant-nos en la importància de la pre-
venció, aportem uns consells per mirar de 
reduïr al màxim l’afectació d’aquesta 
al·lèrgia tan freqüent.

. Passar el màxim temps possible dins de 
casa.

. Mirar de no sortir de casa entre les 5 i les 
10 del matí, i les 7 i les 19 del vespre-nit.

. Mantenir els vidres del cotxes tancats 
mentre conduim

. En la mesura que es pugui, posar filtres 
antipol·len a l’aire acondicionat de cotxe i 
la casa.

. Millor sortir al carrer amb ulleres de sol 
perquè els ulls no entrin tan en contacte 
amb el pol·len.

. És molt recomanable dutxar-se i canviar-
se de roba sovint, a l’arribar a casa, sobre-
tot.

. Evitar activitats que puguin aixecar pols o 
remoure plantes o gespa. 

. Si es passa la nit a l’aire lliure, allunyar-
se igualment de flors, plantes i herbes.
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PAsTÍs DE TonyInA o DE PRIMAvERA

Ingredients:

-250g de pà de motlle

-150g de tonyina en conserva

-150g de tomàquet fregit

-150g de maionesa

-2 ous durs

-Olives farcides

ELABoRACIó:

Engrassem un motllo de plumb cake i cobrim el fons amb una capa de pa.
Cobrim el pa amb una capa de tomàquet fregit, una capa de tonyina esmicolada, ou dur ratllat 
i una capa de maionesa.
Posem una altra capa de pa i pressionem amb la ma perquè quedi ben impregnat.
Posem una altra capa amb el mateix farcit, posem la capa de pa i tornem a pressionar.
Si es vol, es pot fer una altra capa, però amb dues ja queda bé.
Acabem sempre amb una capa de pa, que untarem amb tomàquet fregit.
Fiquem el pastís a la nevera i el deixem reposar, com a mínim 1 hora.
També el podem fer el dia abans, així quedarà mes impregnat.
Tallem l’enciam en juliana.
Desmotllem el pastís, el cobrim amb maionesa i li posem per sobre l’enciam tallat en juliana.
El decorem amb rodanxes d’ou dur, que haurem reservat, i amb unes tires de pebrot vermell.

GUIA COMERCIAL

Recepta de d’Àngels Fernández publicada a Receptes.cat

MÉS GUIA COMERCIAL

PORTES OBERTES   19 d’Abril
exposició floral  per  Comunions i Cassaments
(diademes, braçalets, rams de núvia..)

SANT JORDI  23   D’Abril
Roses especials, en bosses, soles ....
REPARTIMENT  GRATUIT a St. Cugat, 
Bellaterra,Mirasol iValldoreix

 CAMPANYA DE PRIMAVERA

 C/Estapé nº43 local 1 (Sant Cugat)
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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
800 760 909 
800 760 706 
900 408 080 
900 100 250
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 - Valldoreix - La Floresta - Les Pla-
nes - Baixador de Vallvidrera - 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 -  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-




