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Si alguna cosa caracteritza Bellaterra és 
aquest entorn incomparable, ple de zones 
verdes que el fan un poble especial. És per 
això que és motiu de celebració quan es 
recuperen espais com el Camí dels 
Enamorats, i que entre tots hem de mirar 
de vetllar pel seu bon manteniment. Ara a 
l’estiu hem de seguir alerta amb el tema 
dels incendis i us portem un conjunt de 
consells per si marxeu de vacances. Més 
enllà d’això, el nou conveni per Bellaterra 
segueix portant cua i ja podem anar 
preparant-nos per la Festa Major.

Plaza Doctor Letamendi, 27. BarcelonaAvinguda Torre Blanca, 2. Sant Cugat del Vallès

Gaudeix d'una experiència 
gastronòmica única a 

Sant Cugat.

Més de 20 anys creant 
petits plaers. 
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L’EMD de Bellaterra està realitzant dife-
rents actuacions amb la finalitat de recu-
perar els 180 metres de traçat del Camí 
dels Enamorats, que uneix la Plaça del Pi 
amb el Camí de la Font de la Bonaigua. 
Després de forces anys que l’Ajuntament 
de Cerdanyola no hi actués tot i tenir-hi 
la competència, les pintades a les partes, 
les tonelades de runa i brossa i la degra-
dació del camí s’havien convertit en les 
protagonistes del traçat. 

Les principals actuacions han estat la 
neteja de l’entorn, de la qual s’han arri-

BELLATERRA RECUPERA EL CAMÍ DELS ENAMORATS
L’entitat està realitzant tasques de neteja i arranjament per 
rehabilitar el camí.

bat a recollir fins a 5 saques plenes de 
brossa i runa de tot tipus, i alhora, s’han 
instal·lat diverses senyals sobre la prohi-
bició de llençar-hi escombraries i residus. 

Per altra banda, s’han tapat el munt de 
pintades que hi havia a l’accés del camí 
des de la Plaça del Pi i s’han fet diferents 
obres per evitar i suavitzar el desnivell 
existent, amb la col·locació d’un passamà 
per ajudar a pujar i baixar les escales. 

Just a l’altre extrem del camí, a l’accés 
per la Font de la Bonaigua, s’ha arranjat i 
acondicionat el camí, i s’han fet uns des-

nivells per canalitzar les aigües de les 
pluges als laterals i enviar-les directa-
ment cap al Torrent de la Bonaigua, per 
intentar que els aiguats no malmetin el 
camí. A més, s’ha posat una capa de 
pedra calcària per frenar el desgast habi-
tual que tenen aquest tipus de camins. 

Per últim, i en referència al tram cen-
tral del camí, s’ha intentat guanyar una 

mica d’amplitud per banda i banda, per-
què fins ara era un tram força estret, i 
l’EMD contempla instal·lar unes baranes 
de fusta, similars a les que podem veure 
al Camí Verd, com a mesura de seguretat 
als llocs on la pendent del torrent és més 
pronunciada.

Tasta-la

2per €
més

Vàlida fins al 15/12/16 a les botigues  
adherides. No acumulable a d'altres ofertes. 
Impostos inclosos. Mida única i massa fina.

Vàlida fins al 15/12/16 a les botigues  
adherides. No acumulable a d'altres ofertes. 
Impostos inclosos. Mida única i massa fina.
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BELLATERRA DEMANA A L’AJUNTAMENT QUE 
FACI UNA PROPOSTA DE CONVENI

L’EMD de Bellaterra demana a 
l’Ajuntament de Cerdanyola que faci una 
proposta de conveni i es compromet a por-
tar-la a votació entre els veïns i veïnes de 
Bellaterra i a assumir-ne el resultat. Des de 
l’Entitat també es queixen que encara no 
han rebut una resposta formal, només ver-
bal, sobre la proposta que van fer arribar a 
l’Ajuntament el passat més de febrer, i que 
el ple de l’EMD havia aprovat per unanimi-
tat. 

Degut a l’estat enquistat de la situació i 
de la ruptura de les negociacions, l’EMD ha 
transmès a l’Ajuntament la preocupació 
sobre la situació i li proposa o bé que accep-
ti la proposta que es va fer el mes de febrer, 
o bé que faci una nova proposta perquè els 
bellaterrencs i les bellaterrenques puguin 
votar si accepten o no aquesta nova propos-

L’Entitat es compromet a sotmetre-la a votació entre els veïns i 
veïnes de Bellaterra.

ta. A més, l’EMD s’ha compromès que si el 
resultat d’aquesta votació és positiu, 
l’assumiran i procediran a aprovar-lo. 

Tres anys i encara sense nou conveni

Just fa 3 anys que l’Ajuntament de Cer-
danyola va acceptar que se celebrés la con-
sulta a Bellaterra per saber la voluntat dels 
bellaterrencs d’esdevenir un municipi inde-
pendent. Aquella acceptació va ser l’inici 
d’una sèrie de fets que van abocar a 
l’Ajuntament i l’EMD a negociar per 
l’establiment d’un nou conveni que avui dia 
encara no s’ha aprovat i que no sembla que 
s’estigui a prop de fer-ho. Repassem algu-
nes de les dates més importants d’aquesta 
cronologia de festa que s’iniciava fa tres 
anys i que ens han dut a la situació actual.

Data en què l’Ajuntament de Cerdanyola 
va acceptar que es dugués a terme una 
consulta a Bellaterra sobre la voluntat 
d’esdevenir un municipi independent de 
Cerdanyola.

Es realitza la consulta i amb una partici-
pació superior al 53% dels veïns i veïnes, la 
independència de Bellaterra rep el suport 
del 94% dels votants.

Juliol 2015

Setembre 2015

TRES ANYS DE NEGOCIACIONS 
PER UN NOU CONVENI

Tot i haver acceptat la consulta, 
l’Ajuntament de Cerdanyola no n’accepta 
el resultat. Bellaterra es manifesta tallant 
la carretera amb urnes per demanar que es 
respecti el resultat de la consulta.

Octubre - Novembre 2015
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BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

Bogue Perruqueria
Passeig Francesc Macià, 58 
08173 San Cugat del Vallés

93 589 26 01

L’EMD de Bellaterra agafa de referència 
el conveni de Valldoreix i trasllada la pro-
posta a l’Ajuntament de Cerdanyola que la 
rebutja.

Llarg període on les taules de negociacions 
es van reunint però no s’arriba a cap acord, 
amb episodis puntuals que afecten la relació 
entre EMD i Ajuntament. Al febrer, l’EMD 
presenta una nova proposta de conveni. 

El tema es trasllada al Parlament i aquest 
insta a les parts a negociar per fer una millo-
ra del conveni i s’estableix una delegació 
per a mediar entre les parts. Comencen les 
negociacions

Març - Abril 2016

Juliol 2016 – Febrer 2018

Juny 2016

TRES ANYS DE NEGOCIACIONS 
PER UN NOU CONVENI
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ELS MOSSOS DETENEN UN GRUP DE LLADRES A 
BELLATERRA

El primer dels dos robatoris es va 
registrar el passat 15 de juny a Bellate-
rra. Després d’accedir a la casa esca-
lant, els autors del robatori es van 
endur joies, aparells electrònics, rellot-
ges i les claus de dos vehicles que, tres 
dies després, el 18 de juny, van sostreu-
re del mateix domicili al voltant de les 
onze de la nit. 

Una setmana després, els Mossos 
d’Esquadra van recuperar la pista dels 
cotxes robats quan, en un dels dos roba-
toris que es van produir el 23 de juny a 
la zona de Les Fonts de Terrassa, els 
propietaris van sorprendre els lladres i 
van poder veure la matrícula del cotxe 
amb el que fugien. Aquella matrícula 
coincidia amb la d’un dels cotxes que 
van ser robats a Bellaterra. 

Els infractors havien robat dues vegades a la mateixa casa.

Seguint la pista, van poder connectar 
diversos incidents més de robatoris a la 
zona de Sant Cugat i van poder identificar-
ne els autors, un grup de tres joves carre-
gats d’antecedents que van resultar que 
havien utilitzat fins al moment documenta-
ció falsa que els acreditava com a menors 
d’edat quan en realitat ja eren majors. 

Després de diverses investigacions, els 
Mossos d’Esquadra van poder detenir el 
grup de lladres a la zona de Rubí quan es 
disposaven a vendre diferents joies sostre-
tes en els diferents robatoris. Els lladres 
van passar a disposició judicial el 6 de juliol 
i el jutge en va decretar el seu ingrés a pre-
só. Un d’ells però, sent encara menor 
d’edat real, va passar a mans de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència per ordre de la fiscalia.

BELLATERRA RECLAMA A CERDANYOLA ELS 
INFORMES RELATIUS A LES SEVES COMPETÈNCIES
L’entitat de Bellaterra ha tingut constància d’informes sobre 
mobilitat d’anys anteriors i que no en tenien constància.

L’EMD de Bellaterra ha demanat a 
l’Ajuntament de Cerdanyola que li remeti 
tots els informes relatius a les competències 
que l’entitat té adquirides i que no se li 
hagin presentat. Aquesta reclamació neix 
arrel que l’EMD ha tingut constància recen-
tment de l’existència d’uns informes elabo-
rats per la Policia Local de Bellaterra durant 
els anys 2011 i 2014, sobre la viabilitat de 
traspàs de la carretera BV1414 a mans de 
Bellaterra. Des de l’EMD es queixen que són 
ells que tenen la competència sobre el man-
teniment i gestió de la mobilitat i per tant, 

haurien d’haver rebut aquests informes en 
el moment en què es van executar. És per 
això que ara, l’EMD ha demanat a Cerdanyo-
la si existeixen més informes en matèries en 
què l’EMD és l’òrgan competencial i no se li 
hagin fet arribar.
 
Hem de recordar que des de l’Ajuntament 
de Cerdanyola van expressar novament la 
negativa a sol·licitar el traspàs de la carre-
tera BV1414 a la Diputació, al·legant les 
conclusions negatives d’aquest informe ela-
borat anys enrere per la Policia Local.
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LA LÍNIA DE FGC DE BELLATERRA AFECTADA PER 
OBRES DE MILLORA DURANT L’ESTIU
Diverses interrupcions de servei durant l’estiu faran que en certs 
trams s’hagi d’agafar el bus.

Entre el passat 25 de juny i fins al 10 de 
setembre està previst que es duguin a terme 
obres de millora en el servei de Metro del 
Vallès, una obra que segons FGC estan obli-
gades per millorar la infraestructura en dife-
rents punts. 

La primera d’aquestes afectacions ja fa 
tres setmanes que està en marxa i s’allargarà 
fins el 10 de setembre, i afecta el tram de la 
línia S2 (Sabadell) comprès entre les esta-
cions de Sant Quirze i Can Feu / Gràcia. En 
aquest punt s’està fent una integració de la 
línia a l’entorn de l’estació. 

La segona de les afectacions serà entre el 
13 d’agost i el 2 de setembre i és la que inte-
rromprà el servei entre les estacions de 
Bellaterra i CanFeu/Gràcia per millores en 
la infraestructura del túnel de la UAB. 

FGC ha garantit que hi haurà servei de bus 
substitutiu en aquells trams on es vegi afec-
tada la línia, i també farà parada a les esta-
cions intermèdies de la UAB i Sant Quirze. 

La resta de trams no afectats per les obres, 
funcionaran com habitualment i sense inte-
rrupcions durant tot l’estiu. 

PRESUPUESTOS AL 
INSTANTE GRATUITAMENTE  

Envíanos fotos
info@elmundodelatapiceria.com

Tel. 600 35 67 65
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EL CONSELL DE CULTURA JA TÉ PRÀCTICAMENT 
ENLLESTITS ELS PREPARATIUS DE FESTA MAJOR
També s’ha escollit el cartell guanyador del programa.

El pròxim 7 de setembre es donarà el tret de 
sortida a la Festa Major 2018 de Bellaterra i el 
Consell de Cultura, que recordem que està 
compost per les entitats del poble, ja té gaire-
bé tots els preparatius enllestits. Recordem 
que durant el cap de setmana es realitzaran 
diverses activitats ja considerades habituals, 
com els balls nocturns o el concurs de paelles, 
o la novetat de la Holi Party, una festa de 
colors per a divertir petits i grans. 

El Consell de Cultura ja fa mesos que treba-
llen per planejar cada detall d’aquests tres 
dies de festa i ha comptat amb la col·laboració 
activa de la majoria d’entitats del poble. Fins 
ara, el Club Bellaterra era de les poques enti-
tats amb més rellevància que semblava que no 
formarien part activa de la festa, però final-
ment s’han incorporat activament al Consell i 
des del Club s’organitzarà el gairebé ja tradi-
cional torneig de pàdel. 

A continuació us deixem amb la imatge guan-
yadora de la Mireia R. per a la portada 
d’aquesta edició i us recordem que en la 
pròxima edició del TOT incorporarem més 
detalls sobre els tres dies de festa.
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Fer un inventari dels objectes més valuosos a casa
Es recomana fer un inventari que inclogui números de sèrie, mar-
ques, models i fotografies d’aquells objectes més valuosos que tin-
guem a casa, cosa que facilita els tràmits de denúncia i de recupe-
ració dels objectes en cas que s’enxampi als delinqüents. 

Seguretat a la carretera 
Revisió del vehicle abans de marxar de viatge i durant el viatge 
Tenir clar que, en cas d’emergència a la calçada, s’ha de trucar al 
112, o bé al 085 o 088.
No sobrecarregar el cos d’hores de conducció i hidratar-se sovint.
Utilitzar les àrees de descans il·luminades i no aïllades. 

Prevenció durant el viatge 
Controlar i guardar les pertinences en tot moment. Si estem a 
l’hotel, dins la caixa forta; en aglomeracions i llocs turístics, millor 
en bosses creuades per davant...
Tenir els telèfons d’emergència propers al lloc on estiguem. Si és a 
l’estranger, informar-nos a través de les ambaixades.
Desconfiar de la gent que clarament ve a captar o desviar la vostra 
atenció en coses totalment aleatòries o a participar en jocs d’atzar.

CONSELLS DE SEGURETAT PER A L’ESTIU I LES VACANCES

Protegir el domicili abans de marxar 
Assegurar que es deixa tot perfectament tan-
cat. 
No anunciar a les xarxes socials que s’abandona 
el domicili.
No deixar un missatge al contestador anunciant 
que sou fora per vacances. 
Fer fotografies a tots els objectes de valor per 
si es produeix un furt i perquè després sigui més 
fàcil recuperar els objectes o declarar-los.

Mantenir l’alerta a la platja  
Respectar el que diguin les banderes sobre l’estat del mar.
Evitar portar objectes de valor.
Controlar en tot moment les seves pertinences encara que vagi a 
l’aigua.
Espereu a haver fet la digestió per banyar-vos, i si en qulasevol 
moment teniu una sensació estranya, sortiu de l’aigua immediata-
ment. 
No dubteu en trucar al 112 si veieu una persona en perill i no hi ha 
socorrista o agent de seguretat aprop. 
Si veieu algú amb problemes, i no teniu nocions de rescat aquàtic 
busqueu a un socorrita o cos de seguretat. 

Anar a la muntanya
Si aneu a fer una ruta, informeu a algú de quin itinerari fareu i el 
temps que penseu trigar. 
Reviseu sempre la previsió meteorològica i no arrisqueu amb tem-
pestes i males condicions en alta muntanya.
Porteu el menjar i roba necessaris.
Si aneu amb grup, aneu sempre junts i sobretot, no deixeu deixalles, 
el medi ambient és de tots.

Recomanacions en cas d’accident o desorientació
És important sempre mantenir la calma i la serenor en situacions de 
crisi i prendre les decisions seguint els consells adequats.
Trucar als serveis d’emergència en situacions de risc. Gent prepara-
da.
És molt recomanable portar al mòbil applicacions de geolocalitza-
ció, poden facilitar molt les tasques de cerca en cas que us perdeu 
o tingueu un accident en llocs de difícil accés.

CONSELLS DE SEGURETAT PER A L’ESTIU I LES VACANCES
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El passat novembre en Mn. Marc Aceituno 
va promoure, a la Parròquia de la Santa 
Creu, “el taller de famílies” amb dos objec-
tius: motivar la col•laboració dels fills i la 
participació del jovent a la comunitat 
bellaterrenca.

A les reunions van sorgir  diversos projec-
tes: entre ells el de les Caramelles  a Bella-
terra per a la segona Pasqua. Les Carame-
lles a Bellaterra tenen una finalitat soli-
dària d’ajuda a la labor de les Missioneres 
de la Caritat de Sabadell, de la Mare Teresa 
de Calcuta, a la llar per a mares i infants 
desemparats i donar suport al menjador 
social que atén cada dia a més de 60 perso-
nes. 

També les Caramelles a Bellaterra tenen 
la intenció de redescobrir i revitalitzar una 
tradició molt nostra; cultural, musical i 
social. La cantada de les Caramelles hem 
previst fer-la a la plaça del Pi, a l’estació, i 
pujar fins la plaça de l’Església. També vol-
dríem anar a casa dels veïns que ho dema-
nin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

Per preparar-nos bé, el passat dissabte 12 
de març, a dos quarts de sis de la tarda, es 
va fer el primer assaig a El Musical, conser-
vatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses 
mares i quatre cantaires, on el director de 
la coral i expert en caramelles va ensenyar-
nos tres boniques cançons. Agraïm a la 

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

Obra nueva
reformas integrales, 
fachadas, cubiertas, 

mantenimientos, 
pladur, pintura, 

electricidad y fontanería.

Almacén: 
 c/ Fatjo Nº 20 bajos
 08204 Sabadell (Barcelona)

Tienda: 
 c/ Antonio Maura Nº 63
 08204 Sabadell (Barcelona)

Joni Pérez

93 729 54 18  -  615 20 52 27

UTILITZEM CORRECTAMENT LA CREMA SOLAR?

La crema solar o protectors solars són 
agents que ens ajuden a que els rajos 
ultravioletes arribin a la pell. Aquests 
rajos són els culpables de les cremades i 
de la majoria de casos de càncer de pell 
que es registren. És per això que la pro-
tecció de la pell és vital, i com a conse-
qüència per tant, és important escollir el 
factor de protecció adequat per a cada 
cas. 

Hem de conèixer la nostra pell i saber el 
temps que triga en posar-se vermella des-
prés d’estar exposada al sol. A partir 
d’aquí, podrem tenir una bona orientació 
sobre quina protecció ens convé més. Per 
a fer-ho fàcil, podem establir que una 
crema solar amb protecció 15, farà que la 
nostra pell trigui 15 vegades més a posar-
se vermella i patir del que ho faria sense 
la seva aplicació. També es pot comptabi-
litzar que una crema de factor 15 atura al 
voltant d’un 93% dels rajos malignes. Una 
del 30, un 97%, i una del 50, el 99%. Ara 
bé, cal deixar clar que cap protector 
solar, independentment del factor, serà 
eficaç si no s’aplica cada dues hores. 

A ple estiu i amb altes temperatures és molt important protegir la 
pell.

A continuació exposem algunes recoma-
nacions bàsiques per a l’ús de la crema 
solar.

• Aplicar la crema abans de sortir de 
casa o uns 30 minuts previs a 
l’exposició.

• Estendre de manera uniforme i sent 
generós.

• No te n’oblidis d’aplicar la crema a 
cap zona del cos, les orelles i 
l’empenya acostumen a ser obli-
dats. 

• Es recomana utilitzar un mínim de 
factor 30. 

• A banda de tornar a aplicar la crema 
cada dues hores, si es realitzen 
banys prolongats i s’eixuga amb 
tovallola s’ha de tornar a posar. 

• Mirar la data de caducitat de les 
cremes solars. És important. 

• No es recomana posar crema de for-
ma regular als menors de 6 mesos. 
Millor evitar l’exposició directa.

NOTÍCIES
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MCasals
joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres
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MCasals joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
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MCasals joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres

Personalització
Cada client escull què vol i com ho 
vol, només així aconseguim que 
cada client se senti seva la seva joia

Rejuvenir materials i joies. 
De dues peces fer-ne una

Confeccionat al costat 
de casa

Creació de peces especials, 
medalles, detalls, plaques...tot fet a 

mà amb materials purs

Realitzem qualsevol tipus de joia, 
totalment personalitzada i garantint 
l’artesania de tots els processos

Un valor afegit únic i que aporta 
qualitat a cada peça

Creació artesanal

Arrecades, collarets, pulseres...

Restauració de joies antigues

Taller a Bellaterra

Records de per vida

www.mcasals.com
645 80 41 43 

facebook.com/mcasals.bcnTaller de Joieria Artesana
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JUNY

FESTA MAJOR DEL TURÓ DE SANT PAU

TERTÚLIA FòRUM BELLATERRA

Dia: 15-17 de juny
Lloc: Centre Cívic Turó de Sant Pau

Dia: 21 de juny
Hora: de 20h a 21h
Lloc: Centre Cívic
Organitza: Fòrum Bellaterra

FESTA FI DE CURS - EL MUSICAL
Dia: 17 de juny
Organitza: El Musical

NOTÍCIES

ESPECIAL NIT DE REIS

PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar info: 

j.bellaterra68@gmail.com
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Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

LA RECEPTA

RISOTTO DE FORMATGE MANXEC

INGREDIENTS

• 4 cullerades de bastonets d’ametlla
• 2 escalunyes
• 1 cullerada de mantega
• 300g d’arròs per risotto
• 20cl de vi blanc
• 1l de brou vegetal, calent
• 200g de formatge manxec
• 90g de ruca
• 2 cullerades de melmelada de nabiu

Recepta de Joan Corominas extreta de receptes.cat

4 racions

PREPARACIÓ:

Per començar, es rosteixen els bastonets d’ametlla en una paella sense greix. Es 
retiren i es reserven fins més endevant. Es tallen les dues escalunyes en daus 
petits i en sofregeixen amb la cullerada de mantega durant 5 minuts aproximada-
ment. S’agrega l’arròs i es cuina tot remenant fins que tingui un aspecte tot 
vidriós. En aquest punt, s’afegeix el vi i es deixa reduir. 

Un cop reduit, s’afegeix el brou lentament, agitant-lo amb freqüència, de mane-
ra que l’arròs estigui cobert de líquid. Tot això a foc lent durant uns 15 minuts. 

A part, es talla el formatge manxec a petits quadrats i junt amb la ruca i la mel-
melada de nabius, s’afegeix al risotto quan ja estigui el brou consumit i l’arròs 
cuit. 

S’escampa el formatge pel damunt, es barreja bé, i s’empolvora amb els basto-
nets d’ametlles per tota la superfície. 

Es recomana servir tant bon punt estigui fet. 
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el secret es a la massael secret es a la massa

Carretera Barcelona, 166
(esq. Ripoll)

BARBERA DEL VALLES

93 619 11 84

BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

Bogue Perruqueria
Passeig Francesc Macià, 58 
08173 San Cugat del Vallés

93 589 26 01

RECEPTAGUIA COMERCIAL

Av. Camí del Mas, 12-B 93.721.07.83
08192 St. Quirze del Vallès  a 5 min de Bellaterra

Encàrrecs Express
648.17.91.31

GUIA COMERCIAL

93 611 42 43
comercial@totbellaterra.com

Demana més informació

Vols aparèixer a la nostra  GUIA COMERCIAL?

936 743 081 

Pl. dels Quatre Cantons S/N 
08172 Sant Cugat del Vallès

www.santcugatesports.com

Servei a domicili gratuït 
a partir de 12€

TINTORERIA - BUGADERIACLASS
C/ Martorell, 17 (a 2min dels FGC)
930 117 609 - 652 515 774..... 

5
camises

10€
rentades 

i planxades

Av. Rafael de Casanova, 5 · Sabadell · 935 668 213
Ronda Països Catalans, 35 · Mataró · 937 551 011

www.portesiluro.com
www.salvaescalerasiluro.com

Tot en portes i automatismes | Seguretat i comoditat amb un sol dit | Cadires pujaescales i plataformes

Accessos automàtics
Construcció, instal·lació i automatització de tota mena d’accessos automàtics
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URGÈNCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulància Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera
Cita prèvia 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
Residència Geriàtrica CIM Bellaterra

FARMACIA
Farmàcia a Sant Quirze
Horari  
Cada dia de 7 a 24h

Farmàcia a Bellaterra    
Horari
9-13’30 i 16’30-20h

SERVEI MUNICIPAL CERDANYOLA -EMD
Atenció Ciutadana Cerdanyola
Ajuntament OAC
Ateneu
Arxiu Municipal
Urbanisme
Cultura

TELÈFONS D'INTERÈS
Aigües Cassa - Avaries

Fecsa Endesa

Gas Natural 

Butà

Correus  UAB

Parròquia de la Santa Creu

Deixalleria Campus Uab
Aeroport Aena
Bus Sarbus
FF CC
Renfe

RadioTaxi del Vallès

ESCOLES
Escola Ramon Fuster
E. E. Bellaire
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
IES Pere Calders
Escola Waldorf-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

93 721 07 83

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
93 580 10 53

93 692 09 71

93 581 33 97
902 404 704
93 580 67 00
93 205 15 15
902 320 320

93 580 27 27
93 729 07 07

93 586 41 06
93 580 81 64
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

Telèfons 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 Flo-
resta - Les Planes - 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 juliol 2015 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 
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