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“L’any 2010 destacarà en els llibres
d’història com un any de canvis molt
importants per Bellaterra. La creació de
l’EMD, la inauguració del nou Club
Bellaterra juntament amb la creació dels
Locals Comercials, el nou emplaçament de
la Festa Major, i segurament moltes altres
coses que encara ens queda per fer, fan de
Bellaterra un lloc privilegiat i ara amb
identitat de poble. L’equip del Tot
Bellaterra no volíem quedar-nos aturats i
volem formar part activa d’aquest canvi,
d’aquest moment tan especial. Volem
informar, volem opinar, volem escoltar,
volem felicitar i sobretot volem formar
part d’aquesta nova Bellaterra.”
Així començava el primer editorial del Tot
Bellaterra, ara fa just 10 anys. En aquest
número 120 estem d’aniversari, i no ho
volíem deixar escapar! Trobareu un especial
dels 10 anys del Tot Bellaterra a les pàgines
centrals, entre altres notícies. Gaudiu-lo!

Notícies i continguts: Setembre 2020
web: www.totbellaterra.com
info@totbellaterra.com
El TotBellaterra no comparteix necessàriament l’opinió expressada en els
articles dels seus col·laboradors.

www.totbellaterra.com
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4 NOTÍCIES

NOTÍCIES 5

DAVID GONZÁLEZ, NOU REGIDOR DE RELACIONS
AMB L’EMD DE BELLATERRA

Serà el relleu de Víctor Francos, que dimiteix per incompatibilitat
amb el nou càrrec al gabinet del ministre de Sanitat.

Ho va comunicar a principis de setembre a l’executiva del PSC de Cerdanyola,
i la seva dimissió suposa acomiadar-se de
la política local en la qual ha estat implicat durant l’última dècada.
Francos ha estat molt present en el
Partit Socialista cerdanyolenc, formant
part de l’antic govern de Carme Carmona, després a l’oposició com a portaveu
del grup, i a l’actual govern de Carlos
Cordón. Paral·lelament, també ha ocupat càrrecs a l’administració pública de
la Generalitat de Catalunya durant la
presidència de José Montilla, i com a
assessor de la Diputació de Barcelona.
Ara és nomenat com a director de gabinet del Ministeri de Sanitat i passarà a
coordinar l’equip i les tasques encoma-

Víctor Francos (PSC Cerdanyola) ha
estat el regidor de relacions amb l’EMD
de Bellaterra des de les últimes eleccions on va guanyar el PSC a l’Ajuntament
de Cerdanyola, i Carlos Cordón va entrar
com a alcalde. També s’ha encarregat
d’Espai Públic, Serveis Urbans i Manteniment de proximitat, Patrimoni, Serveis
Jurídics i Secretaria, durant aquest últim
any i mig. Recentment, però, Francos ha

estat nomenat com a director del gabinet del ministre de Sanitat, Salvador
Illa.
És per això que ha presentat la seva
renúncia al càrrec de regidor municipal,
ja que són tasques incompatibles amb
les seves noves responsabilitats al Ministeri de Sanitat.

nades per Salvador Illa, portar l’agenda
del ministre de Sanitat i ser el seu home
de confiança.
A causa de la renúncia de Francos,
l’Ajuntament de Cerdanyola ha modificat el cartipàs amb la distribució de responsabilitats entre els regidors del
govern municipal.
Entre altres regidories, per tant, s’ha
actualitzat la de Relacions amb L’EMD de
Bellaterra portant el nom de David González Chanca, graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública, que ja s’encarrega
de les Relacions Institucionals i
d’Universitat i Ciutat del Coneixement
(relacions amb la UAB). A més, González
passarà a ser el segon tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Cerdanyola.

6 NOTÍCIES
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BUILDING CENTER JA COBRA DIRECTAMENT ELS
LLOGUERS DELS LOCALS DEL CLUB BELLATERRA

Després que el Club sortís a subhasta i passés a mans de l’entitat
financera, els socis van perdre la propietat del club i el seu patrimoni.

EL BAR DEL CLUB BELLATERRA ES TRASPASSA A
UN NOU TITULAR

El Bar, gestionat per una empresa d’on Jordi Fau (president del
Club) n’era el titular, ara pertany a Luis de Uña Martin.

L’estiu passat, mentre l’anterior Junta
del Club Bellaterra dimitia sense donar
explicacions enmig de l’embargament de
l’edifici en mans de CaixaBank, va
aparèixer a la pàgina web “milanuncios.
com” un anunci on es traspassava el Bar
del Club Bellaterra.

Com ja hem esmentat en anteriors
números del Tot Bellaterra, el Club Bellaterra ja fa dos anys que està en una
situació incerta per la fallida econòmica
que va patir durant la presidència de
l’anterior Junta presidida per Jordi Fau i
Àlvar Roda.
A causa d’aquesta fallida, La Caixa va
decidir embargar l’edifici i posar-lo a
subhasta l’any 2018.
Després d’això, va passar a ser propietat de Building Center, que és la
filial de la mateixa entitat financera.

En aquest moment el Club, i per tant
també els seus socis, van perdre tot el
seu patrimoni. Però la Junta no li va
donar importància i va fer públic que
aquesta situació era a causa de la baixada d’ingressos dels lloguers dels locals
comercials. Aquests locals, però, sempre
havien estat llogats i suposaven un ingrés
de més de 180.000 € anuals, a part de les
quotes dels socis.
Actualment aquests lloguers ja es
paguen directament a Building Center en
fer-se efectiu l’embargament de tot
l’edifici del Club Bellaterra.

En el moment de publicar l’anunci, el
bar era gestionat per l’empresa Powangram S.L., de la que Jordi Fau (president
del Club en aquell moment), en constava
com a titular.
Per tant, sembla que el president del
Club Bellaterra també havia gestionat el
Bar des de sempre.
Després de la fallida econòmica i
l’embargament de La Caixa, Powangram
S.L. ha traspassat el bar a l’empresari
Luis de Uña Martin per un període de vint
anys.
Però sorgeixen diversos dubtes respecte a aquest traspàs. El president del
Club, portava el bar del mateix Club sen-

se fer-se un concurs? Aquest bar s’ha
traspassat, quan l’edifici ja estava
embargat per CaixaBank i estava en mans
de Building Center? Per part del Club hi
ha hagut molt poca informació cap als
socis i cap a Bellaterra en general,
creant moltes incerteses i confusions al
poble.

8 NOTÍCIES
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BELLATERRA CELEBRA UNA DIADA DE CATALUNYA
ATÍPICA A CAUSA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Els parlaments van ser sense públic i l’ofrena floral es va dividir
en diferents moments per les mesures de seguretat.

Com ja és habitual, Bellaterra celebra
cada any la Diada de Catalunya el dia
11 de setembre a la plaça del Pi amb
uns parlaments institucionals i una
ofrena floral. Aquest any 2020, però,
s’ha celebrat de manera atípica a causa
de la situació sanitària.
A l’acte hi van assistir el president de
l’EMD de Bellaterra Ramon Andreu,
l’alcalde de Cerdanyola Carlos Cordón,
i els representants dels diferents partits a Bellaterra. Així com també hi van
assistir els comandaments de la Policia
Local i els Mossos d’Esquadra.

L’ofrena floral es va dividir en diversos actes separats en cinc minuts, per
poder desinfectar la zona i complir
amb les mesures de seguretat corresponents.
A part de commemorar els fets de
l’onze de setembre i la identitat catalana, també es va fer esmena i es va
donar suport a totes les víctimes del
coronavirus fent un minut de silenci en
finalitzar l’acte, abans de fer sonar el
Cant dels Segadors.

BELLATERRA SEGUEIX TENINT DEFICIÈNCIES DE
LLUM EN DIVERSES ZONES

Hi ha zones com la de Can Llobet, Pin i Soler, o la carretera
BV-1414 que tenen talls de llum contínuament.

L’enllumenat de Bellaterra sembla que
és
una
assignatura
pendent
de
l’Ajuntament de Cerdanyola. Actualment
hi ha diverses zones com Can Llobet, Pin
i Soler, o la carretera BV-1414 que tenen
talls de llum contínuament, però a
l’històric n’hi ha molts altres que no
estan en condicions.

resoldre aquests serveis que havien estat
pràcticament anul·lats a Bellaterra
sobretot durant les nits i els caps de setmana.

Ja són molts els veïns i veïnes que han
denunciat la situació a les xarxes i a
l’Ajuntament (que és qui en té la competència); i també l’EMD.

Però les solucions triguen molt a fer-se
efectives encara que en els últims pressupostos
pactats
i
aprovats
per
l’Ajuntament hi hagi constat una partida
important
destinada
a
millorar
l’enllumenat de Bellaterra.

Sembla que l’actual govern de
l’Ajuntament de Cerdanyola va heretar
de l’anterior consistori una falta de personal especialista en la competència de
l’enllumenat, i fins fa relativament poc
no ha fet una contractació per a poder

Tot això després que l’EMD de Bellaterra hagi reclamat repetidament a Cerdanyola solucions per a l’enllumenat.

Entre els temporals i l’antiguitat de les
instal·lacions, el subministrament elèctric al poble es troba en un estat força
deficient i salta cada dos per tres.
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COMENCEN LES OBRES DE L’ESLLAVISSAMENT DEL
CAMÍ VERD A CÀRREC DE FGC

Aquestes obres duraran uns quants mesos, tot i que es garantirà
el pas perquè s’hi pugui continuar circulant.

Durant els últims mesos, el Camí Verd
ha patit una esllavissada de terres properes a l’antic túnel de FGC (Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya), que
amb cada episodi de pluges s’ha anat
agreujant cada vegada més.
FGC és qui en té competència, i ha realitzat en les últimes setmanes una sèrie
de treballs de contenció de terres de
manera provisional. Ara, però, ja han
començat unes noves obres que seran

molt importants, per tal d’arreglar-ho
de manera definitiva.
Aquestes obres tindran un cost de més
de 100.000€, i consistiran a assegurar el
talús del Camí Verd. Seran unes actuacions a la zona de l’esllavissada i les
seves proximitats.
Tot i que serà una actuació que durarà
mesos, s’ha assegurat que es podrà
seguir circulant pel Camí Verd garantint
el pas dels vianants.
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UNA ESTACIÓ DE BOMBEIG A BELLATERRA NO
FUNCIONA CORRECTAMENT

Els tècnics de l’Ajuntament de Cerdanyola no hi poden accedir
per fer-ne el manteniment perquè un veí ha tancat l’accés.

UN VEÍ COL·LOCA TANQUES SENSE PERMÍS
TALLANT UN CAMÍ PÚBLIC A ESCULTOR VILANOVA

L’EMD ha obert un expedient i està intentant esbrinar de qui es
tracta per prendre les mesures corresponents.
Al carrer de l’Escultor Vilanova de
Bellaterra s’han localitzat unes tanques de ferro que eviten l’accés d’un
camí públic de terra. Aquestes tanques
no són obra de l’EMD i per tant sembla
que les hauria col·locat algun veí de la
zona.
Aquest tipus d’accions són un problema d’incivisme i de confiança entre
veïns, ja que algú ha tancat un terreny
que no és seu per tal de poder ampliar
la seva parcel·la, fet clarament il·legal.
L’EMD de Bellaterra, que és qui en té
la competència, ja ha obert un expedient per retirar la tanca i poder recuperar l’espai públic de Bellaterra.

Bellaterra és un poble que, com tots
sabem, està ple de desnivells. És per
això que perquè la distribució i les canalitzacions d’aigua siguin efectives, hi ha
algunes zones on és necessari fer un
bombeig de l’aigua per tal que pugui
seguir circulant. Són punts on no es pot
canalitzar seguint el mateix pendent.

ció fa més d’ un any que està sense manteniment i, per tant, sense funcionar
correctament. La causa és que un veí
que ha comprat el terreny on hi ha
aquesta estació, n’ha tallat l’accés. Per
tant, el manteniment que va a càrrec de
l’Ajuntament de Cerdanyola, no es pot
dur a terme.

Actualment hi ha un torrent canalitzat
amb la recollida d’aigües brutes que, en
arribar al final de la canonada, ha de ser
bombejat per una Estació de Bombeig de
clavegueram per arribar a la canonada
general que està més alta. Aquesta esta-

L’Ajuntament té un expedient obert i
ho està gestionant amb aquest propietari, però mentrestant segueix sense poder
fer el manteniment necessari i pot
haver-hi perill que es desbordi tota la
riera amb les aigües brutes.
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NOTÍCIES
LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

Obra nueva
reformas integrales,
fachadas, cubiertas,
mantenimientos,
pladur, pintura,
electricidad y fontanería.
També les Caramelles a Bellaterra tenen
Joni Pérez
la intenció de redescobrir i revitalitzar una

El passat novembre en Mn. Marc Aceituno
va promoure, a la Parròquia de la Santa
Creu, “el taller de famílies” amb dos objectius: motivar la col•laboració dels fills i la
participació del jovent a la comunitat
bellaterrenca.
A les reunions van sorgir diversos projectes: entre ells el de les Caramelles a Bellaterra per a la segona Pasqua. Les Caramelles a Bellaterra tenen una finalitat solidària 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 persones.

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 voldríem anar a casa dels veïns que ho demanin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

93 729 54 18 - 615 20 52 27
C/ Josep Miquel nº24-28
Sabadell, 08204

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, conservatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses
mares i quatre cantaires, on el director de
la coral i expert en caramelles va ensenyarnos tres boniques cançons. Agraïm a la
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EL TOT BELLATERRA COMPLEIX 10 ANYS
PUBLICANT MENSUALMENT SENS FALTA
Des del primer número el mes de setembre de l’any 2010, s’ha
treballat sempre per acompanyar el dia a dia dels bellaterrencs.
Número 1

Setembre de 2010

www.totbellaterra.com

Bellaterra no ha deixat de publicar-se
encara que hagi estat digitalment. Podeu
veure els 120 números del Tot a la pàgina
web www.totbellaterra.com.
Creiem que la informació és un dret i
seguirem informant cada mes de
l’actualitat de Bellaterra i dels seus
veïns i veïnes. El Tot sempre ha estat una
revista moderna, ecològica, i fresca. La
impressió amb paper reciclat per tal de
cuidar el medi ambient, fins a la gràfica

Ja fa deu anys que va sortir el primer
número del Tot Bellaterra, la revista de
publicació mensual que naixia el mes de
setembre del 2010 amb moltes ganes
d’informar i formar part de la història de
Bellaterra. I aquest mes de setembre del
2020, es compleixen els 10 anys amb les
mateixes ganes i la mateixa il·lusió que
als inicis.
Aquell any 2010 era un any amb grans
canvis a Bellaterra, entre d’altres, es
creava l’EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) després de 30 anys de reivindicació veïnal, i es reafirmaven les ganes
de fer poble amb identitat pròpia. L’any

en què va néixer el Tot Bellaterra, també
va ser un abans i un després per als
veïns.
I és que en tots aquests 10 anys, el Tot
Bellaterra sempre ha acompanyat els
veïns i veïnes en els moments més especials, en els canvis, en la Festa Major, la
Cavalcada de Reis, les consultes per la
independència de Bellaterra, i moltes
altres activitats... Ja forma part dels
bellaterrencs i de la seva història.

que encara es manté, i que va ser una
col·laboració creada per Javier Mariscal
(que va crear també la gràfica dels JJOO
del 1992), representant l’esperit fresc i
especial de l’entorn de Bellaterra.
Us fem arribar un gran agraïment a tots
els lectors, lectores, i anunciants que
des de fa 10 anys confieu en nosaltres.
Gràcies per la fidelitat, i esperem que
duri molts anys més.

Molt

es

G ràci

es!

Fins i tot durant aquests últims mesos
que han estat tan durs a causa de la
situació sanitària i el confinament, el Tot
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

ALTRES REFERÈNCIES EDITORIALS
En tota la història de Bellaterra hi ha
hagut diverses publicacions que han
enriquit la premsa local des de diferents
punts de vista. La primera revista va ser
l’anomenada “Sport Club Bellaterra”,
que va començar l’any 1936 però amb
l’inici de la Guerra Civil va deixar de
publicar-se. Vint-i-tres anys més tard
apareixia la primera revista estable
“Bellaterra” que va durar uns 4 anys
més.
El gener de 1985 va néixer potser una
de les més representatives, la revista
bimensual anomenada “L’Esquirol”, que
finalment es va deixar de publicar per
falta de relleu.
D’altra banda també podem destacar el
fanzine independent i crític que es publi-

cava esporàdicament entre el 1990 i el
1992, “L’Escurçó de Bellaterra”; la revista del Grup Escolta Bellaterra “A Corre
Cuita”, publicada entre els anys 1995 i
2000; i el “Diari de Nadal”, un full
d’esperit nadalenc publicat entre els
anys 1998 i 2000.

Abril 2015

Número 55

Finalment, el 2010 apareixia el “Tot
Bellaterra”, la revista mensual de
referència per explicar i acompanyar el
dia a dia de tots els veïns i veïnes de
Bellaterra d’una manera fresca, simpàtica i familiar.
Us han vingut ganes de rememorar
alguns dels millors moments d’aquests
últims anys? Ja sabeu que podeu visitar
la nostra pàgina web:
www.totbellaterra.com, on hi ha tots i
cada un dels 120 números digitalitzats.
Gaudiu-ne!

NOU CENTRE MÈDIC A BELLATERRA
A BELLATERRA:

Gestió compra venda i lloguer
Gestió Comunitats
Gestió reformes
Gestió energètica

Número 41

Febrer de 2014

IDENTIFICACIÓ DELS BELLATERRENCS PER MUNICIPIS:

9%

11%
Sant Cugat
Sabadell

20%

60%

Cerdanyola
Altres

Publicació de l’estudi sobre hàbits de consum
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SEGON ACCIDENT EN POQUES SETMANES A LA
CORBA DE LA FONT DE LA BONAIGUA

Aquesta vegada un cotxe ha sortit de la via trencant el mur d’una
casa, i l’únic ferit ha estat el conductor en estat lleu.

A principis del passat mes d’agost es va
produir un atropellament a la corba de la
carretera de la Font de la Bonaigua de
Bellaterra. Dues persones van ser atropellades per un cotxe que circulava per
la carretera, i totes dues van haver de
ser ateses per l’ambulància que va traslladar fins al lloc dels fets.

ser atesa ha estat el mateix conductor,
però en estat lleu.

Ara, a mitjans del mes de setembre,
s’ha produït un altre accident exactament en el mateix punt d’aquesta carretera de Bellaterra.

Sembla doncs que en aquest punt de
l’avinguda Bartomeu s’ha de vigilar
especialment, ja que és una corba perillosa. Els dos accidents en un mes i mig
han despertat certa preocupació entre
els veïns i també a l’EMD, que ha demanat una reunió urgent a la Diputació de
Barcelona.

Un cotxe ha sortit de la via i s’ha xocat
contra el mur d’una casa, deixant-lo
malmès. Per sort, no hi ha hagut ferits
greus i l’única persona que ha hagut de

Fins al lloc dels fets s’hi ha traslladat
una ambulància dels serveis mèdics del
SEM i una unitat de bombers i de policia,
que han hagut de tallar la carretera per
a poder retirar el cotxe.

ES RECOL·LOCA EL CONTENIDOR DE ROBA
“HUMANA” A LA PLAÇA DEL PI

Abans estava al Camí Antic, però molta gent hi tirava brossa que
no pertocava. Ara s’ha posat més cèntric i accessible.

La “Humana” és una ONG que es dedica
a reciclar i reutilitzar roba usada per tal
de contribuir a un món més sostenible i
promoure l’economia circular; i una de
les maneres que té de recollir la roba és
mitjançant uns contenidors que ja existeixen en moltes poblacions.

punt per a tirar brossa que no li pertocava.

A Bellaterra, aquest contenidor abans
es trobava al Camí Antic. Però potser per
falta de coneixement o de pulcritud, hi
havia molta gent que l’utilitzava com a

Recordem doncs, que aquest contenidor només serveix per a recollir roba que
ja no s’utilitzi i que se li vulgui donar
una segona vida, en lloc de llençar-la.

És per això que ara s’ha canviat la ubicació d’aquest contenidor, traslladant-lo
a la plaça del Pi; un lloc més cèntric i
accessible.
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LA RECEPTA
PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

RECEPTA 25

POLLASTRE AL TIKKA MASALA
Recepta de Joan Cirera extreta de www.receptes.cat

INGREDIENTS (4 racions)

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar fotos, contacte i preu: j.bellaterra68@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•

500 G. de filets gruixuts de pit de
pollastre a trossos
1 Ceba
1 Iogurt natural
1 sobre de Tikka Masala
120 cl d’aigua
Arròs Basmati (1 tassa de cafè i mitja
per persona)
Sal i oli

PREPARACIÓ:
En un bol, salem el pollastre, i el barregem amb el sobre de Tikka Masala i amb el iogurt
natural, deixant que maceri un mínim de 30 m.
Mentrestant, sofregim una ceba, sense deixar que es torri massa.
Quan estigui cuita i el pollastre macerat, barregem a la paella la ceba i el pollastre, i ho
deixem coure remenant bé durant 3 minuts. Afegim els 120 cl d’aigua i deixem coure
durant uns 15 minuts. Si us agrada molt picant, proveu la salsa, i s’hi pot afegir bitxo
molt, al gust.
Mentre es cou, posem a coure l’arròs (aconsellable el Basmati), una tassa i mitja per
persona amb la proporció de 3 tasses d’aigua per una d’arròs (segons el tipus d’arròs pot
ser una proporció diferent).
Un cop cuit, emplatem, i al mig del plat, amb un motlle hi posem l’arròs, i pel voltant
el pollastre amb la salsa.
Notes:
El Tikka Masala, també el podem preparar a casa, però és laboriós. Els ingredients
serien: 1 Cullerada de cúrcuma, 1 cullerada de Garam Masala,2 culleretes petites de
cilandre en pols, 2 culleradetes petites de comí en pols, 2 culleradetes petites de sal, 1
dent d’all, 1/2 culleradeta petita de gingebre, 1 cullerada de tomàquet concentrat, 1/2
culleradeta de pebre negre, i l/4 de tassa de llet de coco.
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Converteix les teves
joies antigues en modernes!
645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
www.mcasals.com

MCasals

Creació artesanal

Un valor afegit únic i que aporta
qualitat a cada peça

plaques

MCASALS

Taller de joieria artesana 3

2

Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

Personalització

GUIA COMERCIAL

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

O per correu electrònic a:

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

GUIA COMERCIAL

93 611 42 43

Arrecades,
collarets,
pulseres...
cords
especials
a mida.

Realitzem
qualsevol tipus de joia,
molt
competitius.
totalment personalitzada i garantint
l’artesania de tots els processos
645 80 41 43
ER A BELLATERRA
w.mcasals.com
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28 SERVEIS

TRANSPORT 29

EMD BELLATERRA
Oficina d'atenció al Ciutadà
Plaça Maragall, 4
www.emdbellaterra.cat

FGC. Bellaterra-Barcelona.

93 518 18 30

05:20

Telèfons de Contacte Bellaterra
URGÈNCIES

Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulància Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

112 O92 112 1091 -

Agents Cívics de Bellaterra

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

112
O61
93 712 03 03
93 580 33 33
93 582 03 00
93 691 20 00
93 592 47 00
93 594 24 80
900 900 120
644 573 572

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

FARMACIA

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

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

93 721 07 83

93 691 46 55

TELÈFONS D'INTERÈS
Aigües Cassa - Avaries
Fecsa Endesa
Gas Natural
Butà
Correus UAB

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

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

Parròquia de la Santa Creu

93 692 09 71

Deixalleria Campus Uab
Aeroport Aena
Bus Sarbus
FF CC
Renfe

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

RadioTaxi del Vallès

93 580 27 27
93 729 07 07

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"

93
93
93
93
93
93
93

586
580
594
581
581
580
592

41
81
00
19
15
14
97

06
64
71
74
83
77
95

MÚSICA
El Musical

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

FGC. Bellaterra-Sabadell.

SORTIDES. Duració trajecte: 34 min.

93 580 42 46

ESPORTS
El Club
Saf

93 580 25 42
93 581 19 34

08:20

10:48

:20*

SORTIDES. Duració trajecte: 11 min.

21:33

05:21

08:19

10:24

12:55

:55*

00:21*

13:07

21:07

00:30*

05:47

08:32

11:03

:32*

21:56

05:46

08:31

10:38

06:11

08:44

11:18

:44*

22:18

06:16

08:43

10:53

13:15

21:19

01:15*

06:25

08:56

11:33

:56*

22:50

06:43

08:55

11:08

13:31*

21:31

02:00*

06:50

09:08

11:49

20:08

23:26

07:07

09:07

11:23

13:43

21:46

02:42*

07:08

09:20

12:08

20:20

00:13*

07:19

09:19

11:38

13:55

22:01

07:20

09:32

12:24

20:33

00:58*

07:31

09:31

11:53

:07*

22:25

07:32

09:46

12:42

20:45

01:42*

07:43

09:43

12:08

:19*

22:51

07:44

10:00

12:56

20:57

07:55

09:54

12:23

:31*

23:19

07:56

10:18

13:18

21:09

08:07

10:07

12:38

:43*

23:48

08:08

10:33

:08*

21:21

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

PARADES: Sant Joan - Volpelleres - Sant Cugat -

Valldoreix - La Floresta - Les Planes - Baixador
de Vallvidrera - Peu del Funicular - Sarrià Muntaner - Gràcia - Provença - Plaça Catalunya

*Cada hora //
*Nits de divendres a dissabte i vigílies de festius
Horaris juliol 2015 extrets d’FGC
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COMERÇOS
Benzinera Repsol
Benzinera
Croshouse
Immobiliaria
Croushouse
Immobiliaria
Crousehouse
Bellaterra
Estética Pepa Rosell
Estètica Pepa Rosell
Axis Gestió Immobiliaria
Forn Camden
Il Fornaio(UAB)
Moda
Axis Gestió Immobiliaria
Paper’s
Supermercat
Condis
Mira Que Guau
Taller
Viatges(UAB)
Modade
Camden
I Paper’s
J Supermercat Condis
K Taller de Viatges

AA
BB
C
C
E
HD
IE
JF
KH

B

L

A
R

C,E
C,D,E,F
G,I,J,K,T

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

de Barcelona

S

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
Casas i Amigó, C. ............ F3 *
Joaquim
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5
O

la

óX

VII

I

l
Be

L
de ope
Ve
ga

M
M

6

D
a

st
vi

Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3

E

Enric Losantos, C. ........... B2
Enric Morera, C. .............. C5

7

Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5

F

Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4

G

MaredeDéudeMontserrat,Pl...C2
Margenat, C. .................... F1
Mercè Rodoreda, C. ......... H5
Mestre Nicolau, C. ............ F3
Miquel Servet, Av. ............. D4
Montseny, C. .................... D5

I

N

Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3

J

Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4
Joan Fàbregas, Av. ............ E4
Joan Maragall, Pl. ............ D4
Joaquim Buïgas, Ptge. .... H3
C.....
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

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

Lleó XIII, C. .................... J/K6
Lluís de Ábalo, C. ........... F4/5
Lluís Millet, Ptge. ............ E/F4
Lope de Vega, C. .............. K6

Ramon Llull, C. .............. E3/4
Roda Ventura, C. .............. H2
Rotonda, C. ...................... C4

M

S

Major, Pl. ........................... A6

8

EMD
Centre Cívic Bellaterra
Centre Cívic St.Pau
Club Bellaterra
Escola Bellaire
Escola Bellaterra UAB
Escola Ramon Fuster
Escola de Música El Musical
Escola Waldorf
Escola Parvulari d’en Pitu
Farmàcia de Bellaterra
Ferrocarrils Catalans FGC
Grup Escolta Bellaterra
Institut Pere Calders
Parròquia de la Sta.Creu

Sabadell, Ctra. ................ B5

9

RESTAURANTS
Blanc
Can
Edo
El
Galliner
Can
Edo
Ebano
Can Lambert
Hostal Sant Pancràs
El Galliner
Marcs
Pedregar
ElElClub
Cafè
del Turó
El Revolt
Ebano
R Hostal Sant Pancràs
S Marcs
T El Club
U Cafè del Turó

ML
O
M
Q
N
R
SO
TP
UQ

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

* Plànol cedit per l’EMD de Bellaterra

