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L'estiu ja ha arribat, i amb quina força!
Tant la calor com els casos de Covid-19
s'han fet notar, i són fets que ens fan estar
alerta i ens obliguen a tenir més precaució
que mai. A Bellaterra, però, les maquinàries
segueixen treballant per tenir una Festa
Major segura. També estan a l'ordre del dia
els temes relacionats amb l'aparcament de
la plaça del Pi, les mesures de trànsit a
l'escola Ramon i Fuster, o els recursos que
presentarà l'EMD per la resolució del judici
de les pilones.

Notícies i continguts: Juliol 2021
web: www.totbellaterra.com
info@totbellaterra.com
El TotBellaterra no comparteix necessàriament l’opinió expressada en els
articles dels seus col·laboradors.
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BELLATERRA TINDRÀ FESTA MAJOR, I EL SOPAR
DEL DISSABTE ESTARÀ DEDICAT A "EL MUSICAL"

Els propers 3, 4 i 5 de setembre, Bellaterra podrà tornar a viure
la Festa Major, encara amb certes restriccions.

no se sap si es podrà celebrar el vermut
amb els restaurants bellaterrencs. Els
sopars es reduiran de dos a un, i sembla
que sí que es duran a terme els inflables,
el concurs de paelles o el mercat
d'intercanvi, entre d'altres.
El Consell de Cultura va valorar que a
partir d'ara cada any es dedicarà el sopar
de Festa Major a una entitat diferent de
Bellaterra, canviant el model que s'havia
fet fins ara.
Ara, cada any el sopar estarà dedicat
una de les entitats de Bellaterra, que en
serà la protagonista. Fins ara, sempre
havia estat dedicat a la Unió de Veïns.

L'estiu passat es va haver de suspendre
la Festa Major de Bellaterra a causa de
la pandèmia de la Covid-19 i del repunt
de casos que vivia Catalunya en aquell
moment. D'aquesta manera, es va voler
reduir al màxim el risc de contagi i prioritzar la salut de tota la ciutadania.
Aquest any la situació de pandèmia
segueix vigent, però l'EMD ha decidit
que farà tot el possible perquè Bellaterra pugui celebrar la seva Festa Major.
El repunt de casos torna a ser una realitat, i després de Festes Majors com la
de Sant Cugat, s'ha notat considerablement com ha pujat el risc de contagi.
De tota manera, de moment segueix en
peu el que s'havia plantejat, i l'EMD ha
pactat amb totes les entitats culturals,

esportives, i sense ànim de lucre, que
tots els costos econòmics de contractacions i activitats programades per Festa
Major, estaran coberts tant si es pot fer
com si no. Aquest és un punt positiu per
a les entitats, ja que els permetrà poder
programar sense patir per si les restriccions d'última hora que puguin sorgir els
posa en un compromís econòmic.
S'ha de tenir en compte, però, que no
serà una Festa Major normal, tal com la
coneixem. Aquesta serà una Festa
Major on la Covid encara hi serà molt
present.
Es reduiran els actes d'aglomeració
social, i totes les activitats que es facin
estaran adaptades a la situació actual i
es faran amb prudència sanitària. Per
exemple, no es realitzarà la bicicletada i

En el Consell de Cultura es va realitzar un sorteig entre totes les entitats
que van voler participar-hi, i en primer
lloc va sortir El Musical. Per tant, aquest
any, l'Escola de Música El Musical serà
l'entitat protagonista del sopar de la
Festa Major, i hi farà una mostra de les
seves activitats.
Cada any anirà canviant l'entitat i,
d'aquesta manera, en els propers anys
podrem viure sopars dedicats a altres
entitats com ara el Futbol Bellaterra,
Grup Escolta, La Inestable, o la Penya
Blaugrana. Aquests sopars els seguirà
finançant i organitzant l'EMD que, com

sempre, s'encarregarà de tota la infraestructura.
Més que mai, enguany es tindran en
compte totes les mesures sanitàries
corresponents,
però
caldrà
la
col·laboració de tothom per fer que
sigui un espai segur on poder gaudir del
poble, els veïns i la Festa Major, evitant
qualsevol risc de contagi.
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EL BAR DEL CLUB BELLATERRA GESTIONARÀ EL
SERVEI DE BARRA DE LA FESTA MAJOR

L'EMD ha arribat a un acord amb la gerència del bar perquè
gestionin la barra que altres anys gestionava la mateixa EMD.

L'EMD I L'AJUNTAMENT ARRIBEN A UN ACORD
PER LA PACIFICACIÓ DEL CAMÍ ANTIC

Finalment es col·locaran dos senyals d'STOP i dues rotondes, en
lloc dels quatre STOPS inicialment previstos per l'EMD.

L'EMD i la gerència del Bar del Club
Bellaterra han arribat a un acord per tal
d'unificar la barra de la Festa Major.
Fins ara, l'EMD havia gestionat aquest
servei, però properament firmaran un
conveni amb el Bar del Club per cedir-li
la gestió.
La barra de la Festa Major estarà ubicada, doncs, a la plaça del Pi durant els
dies 3, 4 i 5 de setembre, i tindrà una
normativa concreta de preus i productes a servir, i de personal, que constarà
al conveni.

PINTURA DE CASAS (INTERIOR-EXTERIOR)
PRECIOS MUY COMPETITIVOS

Fa uns mesos, l'EMD de Bellaterra va
aprovar trencar la prioritat de circulació
dels vehicles del Camí Antic de Sant
Cugat amb la col·locació de senyals
d'STOP en 4 encreuaments, per tal
d'aconseguir pacificar el trànsit d'aquesta
via, augmentar la seguretat dels vianants, i reduir la contaminació acústica i
ambiental dels vehicles.
L'Ajuntament de Cerdanyola, però, va
recórrer aquesta decisió del ple de l'EMD
i va interposar un contenciós administratiu.
El principal motiu del recurs és que
l'Ajuntament té la competència en la
Disciplina del trànsit i argumenta que si
es col·loca un STOP en un carrer que té
molt poc trànsit, es perjudica la disciplina del trànsit cridant a la indisciplina, i
aquesta és una situació que vol evitar.

Tot i això, l'EMD té la competència en
Ordenació i Regulació del trànsit, així
que conjuntament han treballat per trobar-hi una solució.
Ara, després de diverses negociacions,
l'Ajuntament i l'EMD han arribat a un
acord per trencar la prioritat del Camí
Antic amb unes altres mesures, i aconseguir el mateix efecte.
La solució consensuada consisteix en la
col·locació de dos senyals d'STOP i dues
petites rotondes, en lloc dels 4 STOPS
previstos inicialment per l'EMD.
Els STOPS seran col·locats a les cruïlles dels carrers amb el Camí Antic de
pujada i que tenen més trànsit, que són
Frederic Roda Ventura i Tulipa. I les
rotondes, es col·locaran a les cruïlles
amb el carrer Casas i Amigó, i Canigó.
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S'AMPLIEN LES PLACES D'APARCAMENT DE
TEMPS LIMITAT A LA ZONA DE L'ESTACIÓ

Aquesta mesura se suma al canvi de zona blava a zona taronja
per millorar els problemes d'aparcament a la zona comercial.

parades d'autobús, i això provoca molts
problemes. És per això que els Agents
Cívics vetllen per la correcta utilització dels aparcaments a la zona comercial, i si un vehicle ha infringit la normativa més de tres vegades, avisen a la
Policia Local per interposar la multa
corresponent.
En el darrer número del Tot Bellaterra
us informàvem que la zona blava
d'aparcament a la plaça del Pi de Bellaterra es convertirà en zona taronja a
partir de l'1 de setembre.
L'objectiu d'aquest canvi és fomentar la
rotació de vehicles i potenciar el comerç
de Bellaterra, sense que això afecti
l'economia dels usuaris.
El servei comptarà amb un sistema
actualitzat i adaptat a temps real amb
l'aplicació Parkunload, que serà necessari descarregar-se per obtenir el
tiquet d'estacionament.
Aquesta nova zona taronja es durà a
terme com a prova pilot, i l'horari serà

de 9 a 13h i de 16 a 20h, de dilluns a
divendres; i de 9 a 14h els dissabtes. El
principal canvi respecte a la zona blava,
serà que es podrà aparcar 1 hora i 30
minuts, en lloc dels 30 minuts permesos
anteriorment.
Fa unes setmanes, també es van ampliar
cinc llocs nous d'aquesta tipologia
d'aparcament a davant l'estació de la
plaça del Pi, però ara, a més a més, també s'hi sumaran una desena més de places, que són les que estan situades
davant de l'Hostal Sant Pancraç.
Tot i haver baixat molt la incidència
d'infraccions, encara hi ha cotxes que
aparquen a les places reservades per a
minusvàlids o a la zona reservada per les
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L’EMD APROVA INICIALMENT LES MESURES DE
TRÀNSIT PER L’ESCOLA RAMON I FUSTER

Són mesures que afectaran els carrers Escultor Vallmitjana, Joan
Valera, Miquel Servet i Jeroni Martí.

L’EMD ha aprovat inicialment i per unanimitat les mesures de trànsit pels
entorns de l’Escola Ramon i Fuster. És
una proposta que estarà en exposició
pública per millorar el trànsit d’aquesta
zona de Bellaterra.
Es proposa que el trànsit derivat de
l’escola utilitzi el mínim desplaçament
pels carrers de Bellaterra, i que el
trànsit de vehicles millori la seva fluïdesa davant de l’escola.

Aquesta és una proposta de modificació
del trànsit rodat, però l’EMD també està
estudiant millores de desplaçaments
alternatius, com per exemple una millora d’accessos peatonals.
Les zones on es volen aplicar aquestes
mesures són els mateixos entorns de
l'Escola Ramon i Fuster (carrer Escultor
Vallmitjana), i també altres zones per on
circulen els vehicles derivats de la mobilitat de l'escola (carrer Joan Valera,
Miquel Servet i Jeroni Martí).
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L'EMD RECORRERÀ EL JUDICI DE LES PILONES,
QUE S'HA PERDUT EN PRIMERA INSTÀNCIA

El jutge considera que Bellaterra no és competent en l'ús del sòl, i
l'EMD creu que tot propietari ha de tenir dret sobre el seu terreny.

mesura cautelar fins a la celebració i la
resolució del judici pertinent.
L'any 2011 la Junta de Veïns de l'EMD
de Bellaterra va aprovar la col·locació
d'unes pilones de regulació i pacificació
del trànsit a l'alçada del número 27 del
Camí Antic de Sant Cugat.
Fins llavors, els carrers com Pin i Soler,
Mestre Nicolau, Casas i Amigó i el Camí
Antic havien servit com a drecera entre
les autopistes AP-7 i C-58, augmentant
considerablement el trànsit de vehicles i
la contaminació, i reduint-ne la seguretat. I aquestes vies no estaven preparades per al volum de vehicles que hi circulaven en hores punta.
Aquesta actuació va provocar que
l'Ajuntament de Cerdanyola presentés
l'any 2018 un contenciós administratiu
en contra d'aquestes pilones, al·legant
que faltava un tràmit per col·locar-les.

A principis del 2019, el jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona va donar la raó a l'Ajuntament
amb una sentència que encara no era
ferma, però que obligava a l'EMD a retirar les pilones.
L'EMD va ser obligada a baixar les pilones mentre no es resolia el recurs que
havia presentat en contra d'aquesta sentència, ja que a l'ordenança li faltava un
tràmit que ja van dur a terme llavors.
És per això que el març del 2019 va
tornar a apujar les pilones, perquè ja
s'havien completat tots els tràmits
correctament. Però l'Ajuntament va
tornar a presentar un contenciós, i a
l'octubre del mateix any el jutge va fer
abaixar les pilones un altre cop com a

Ara ja s'ha conegut el resultat de la
sentència en primera instància que dóna
la raó a l'Ajuntament, i el jutge considera que Bellaterra no és competent en l'ús
del sòl. És a dir, que les pilones es
poden posar, però el problema està en
la competència de posar-les.
L'EMD de Bellaterra, doncs, presentarà
dos recursos contra la sentència: un al
TSJC (Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya) i un altre al Tribunal Suprem.
L'entitat bellaterrenca no està d'acord
amb l'argument de la sentència, ja que
creu que qui és competent en l'ús d'un
terreny n'és el propietari. I en aquest
cas, l'EMD és propietària de tots els
carrers de Bellaterra i creu que tot propietari ha de tenir decisió sobre l'ús del
seu terreny.
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LA PRIMERA ZONA DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT SERÀ LA MÉS AFECTADA

Així ho ha demanat l'EMD, quan l'Ajuntament li ha consultat quina
prioritat hi havia a Bellaterra per començar a renovar.

Després que els pressupostos municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola fossin aprovats amb una destinació de
300.000€ destinats a la renovació de
l'enllumenat de Bellaterra per aquest
any 2021, l'Ajuntament ja ha començat a
moure fils.
Ha consultat a l'EMD de Bellaterra quina era la prioritat per començar aquesta
renovació, i l'EMD ha demanat que la
primera zona d'actuació fos la del
carrer Mestre Nicolau, carrer Casas i
Amigó, i part del Camí Antic. Una de les
zones que més problemàtiques ha tingut
durant els últims anys.

La renovació de l'enllumenat de Bellaterra consistirà en una instal·lació de
lluminària tipus led, i l'actualització
d'uns quadres elèctrics que salten amb
molta freqüència.
Fins ara, quan un quadre saltava,
havien de venir els tècnics des de Cerdanyola a tornar-lo a apujar. I si això
passava en cap de setmana, fins dilluns
no es podia solucionar. Ara, amb aquesta
actualització, si el quadre salta tindrà
un sistema automàtic que el faci tornar
a pujar al cap d'una estona, sense
necessitat que vingui cap tècnic.
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Particular
compra
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DOS INCENCIS A BELLATERRA, UN PER SANT
JOAN, I UN ALTRE DIES DESPRÉS

Afortunadament ningú va prendre mal, i es van poder extingir
les flames ràpidament amb l'ajuda dels veïns i els Bombers.
La passada nit de Sant Joan es va produir un incendi al jardí d'una casa de
Bellaterra, situada a l'encreuament
entre el Camí Antic de Sant Cugat i el
carrer Casas i Amigó, a causa dels focs
artificials.

Enviar fotos, contacte
i preu al correu:
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

gaudeix de la muntanya
amb seguretat
Informa’t del temps que farà
i de la possible evolució

Vés-hi sempre acompanyat
o, en tot cas, comunica a algú
l’activitat prevista
Planifica l’activitat, consulta les guies
i el mapa del recorregut i respecta
la senyalització
Si vas en grup, mantén sempre el contacte
amb els altres
No apuris el temps de l’activitat
Calcula el temps que trigaràs a fer
el camí de tornada perquè no hagis
de marxar quan fosquegi

Renuncia a l’activitat
si la previsió és dolenta

Utilitza material i equip
adequats per a l’activitat

Fixa punts de referència en el
recorregut per orientar-te

Hidrata’t sovint
i menja aliments energètics

N

Els Bombers van rebre un avís als voltants de la una de la matinada, i quan
van arribar van veure que alguns veïns ja
havien pogut extingir algunes flames
amb mànegues d'aigua i extintors, i van
actuar ràpidament amb una dotació per
extingir-ho per complet. Afortunadament, en aquell moment els propietaris
no hi eren i ningú va prendre mal.
Però les dades dels bombers d'aquesta
nit de Sant Joan han estat dures. Es
van rebre un total de 763 avisos a tot
Catalunya, 90 dels quals eren al Vallès
Occidental. I només a l'àmbit de Cerdanyola, hi va haver un total de 10 incidents: 6 per crema de vegetació i 4 per
crema de contenidors, a part de l'incendi
de Bellaterra.
Dies desrés, es va produir un altre
incendi en els terrenys de la UAB, prop
de Can Domènech. Va ser un petit incendi que es va poder extingir ràpidament
també, però que va produïr-se molt a
prop de les cases del carrer Mercè Rodoreda.
Des del Tot Bellaterra fem un recordatori que, aquest estiu més que mai, cal
anar amb tota precaució possible. Venim
d'una primavera que ha estat fluixa pel

que fa a les pluges, i tota la massa forestal està molt seca. Això, sumat a les
altes temperatures que ens esperen per
juliol i agost, fa un còctel explosiu que
ens demana que no tinguem cap descuit.
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NOTÍCIES

MOR JORDI MIRÓ, EXREGIDOR DE L'AJUNTAMENT
DE CERDANYOLA

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

Donem el condol a familiars i amics d'una persona amb una llarga
trajectòria cívica i política a la ciutat de Cerdanyola.
Jordi Miró i Guix ha mort als 62 anys a
conseqüència del càncer que patia. Cerdanyola el va acomiadar el passat dia 8
de juliol.

Obra nueva
reformas integrales,
fachadas, cubiertas,
mantenimientos,
pladur, pintura,
electricidad y fontanería.

Implicat en política des de ben jove,
sindicalista de CCOO, mecànic i fresador
de professió, i adherit a Iniciativa per
Catalunya-Verds (ICV) des de 1992.
Comença la seva projecció pública com
un dels integrants de Cerdanyola Debat,
un col·lectiu iniciat el 1993.
A principis dels anys 2000 està molt vinculat a ICV de Cerdanyola i és nomenat
president del partit a la ciutat.
Involucrat en la directiva del Cerdanyola Club d'Hoquei, l'any 2004 és nomenat
assessor d'esports i lleure de l'Ajuntament
de Cerdanyola. Etapa en què és un dels
principals impulsors de la unificació dels
clubs de futbol de la ciutat, passant de
cinc entitats a una, el Cerdanyola FC.
El 2007 és elegit regidor de Cerdanyola
com a integrant d'ICV/EUiA sent el portaveu del grup municipal a l'Ajuntament, i
ocupant-se de les responsabilitats
d'Organització i RRHH i del Servei Municipal d'Ocupació. Càrrec que finalitza el
2011.
L'any 2015 encapçala la llista com a
candidat a l'alcaldia de Cerdanyola
d'ICV/EUiA/MES, coalició que obté dos
regidors.

Les discrepàncies amb l'estratègia d'ICV
respecte al procés polític de la independència de Catalunya fan que Miró renunciï a la coordinació de la formació política de Cerdanyola, passant a formar part
de MES (Moviment d'Esquerres), un altre
dels grups de la coalició.
El 2019, Miró deixa de ser regidor, i
dóna suport a la candidatura de Junts
per Cerdanyola, formació en la qual milita els seus últims anys.
Des del Tot Bellaterra enviem una
abraçada a amics i familiars. Que descansi en pau.

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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10 JOCS D'AIGUA AMB ELS QUE PODEU PASSAR
UN ESTIU BEN DIVERTIT I REFRESCANT

Els jocs d'aigua són els preferits dels nens i nenes durant l'estiu,
a qui no li agrada refrescar-se i divertir-se quan fa aquesta calor?

1- GUERRA DE GLOBUS D'AIGUA
Necessitareu globus de colors, aigua, i
un o dos cubells per posar els globus
d'aigua. Depèn dels participants que
sigueu, podeu fer dos o més equips, i
cada equip ha de tenir un espai amb les
seves provisions de globus. No els ompliu
amb molta aigua perquè pot ser que se
us petin abans d'hora.
2- BEISBOL AMB GLOBUS D'AIGUA
Necessitareu bats de beisbol, però si no
en teniu, també ho podeu fer amb pales
o raquetes de platja. Un ha de tirar els
globus com si fossin una pilota de beisbol, i l'altre ha d'intentar colpejar-los
amb el bat o la raqueta.
3- PASSAR L'AIGUA
Un joc per fer en equip. S'ha de passar
l'aigua d'un got a un altre, de les maneres més originals possibles: un participant dempeus i l'altre estirat, d'esquenes,
amb els ulls tancats... Es comença amb
un got ple, i al final es fa recompte de

quin equip ha aconseguit mantenir més
aigua a l'últim got.
4- TOBOGANS D'AIGUA EN MINIATURA
Necessitareu tallar per la meitat un tub
d'espuma cilíndric de piscina, i el forat
que té al centre es convertirà en una
canaleta per on poden córrer bales o
altres objectes petits directes cap a
l'aigua! Si en tens dos, pots jugar a fer
curses.
5- PESCAR
Retalleu siluetes de peixos en una làmina de plàstic i els hi feu un petit forat a
la boca, on li passareu un clip de paper.
Els poseu dins d'un cubell amb aigua, i
els podeu pescar amb un pal amb un cordill lligat, i un imant a la punta del cordill.
6- VAIXELLS DE SABÓ
Amb mig tub de plàstic, dels que
s'utilitzen pels desaigües, i unes quantes
pastilles de sabó, podeu fer curses de
vaixells de sabó. Podeu clavar un escura-

dents sobre de les pastilles i enganxar-hi
la vostra bandera, mullar la canaleta de
plàstic, i a lliscar!
7- TAULELL D'AIGUA
Sobre un taulell de fusta o plàstic, o
inclús un palet de fusta, en vertical,
podeu enganxar-hi uns quants tubs
d'espuma de piscina (dels que tenen un
forat al mig) fent un laberint. La gràcia
serà que si aboquem aigua dins d'un dels
tubs, per quin sortirà? Podeu utilitzar
embuts perquè l'aigua entri millor.
8- ASPERSORS CASOLANS
Necessitarem uns quants tubs de PVC i
fer-los alguns forats amb una perforadora. Després els unim amb cinta americana o especial per aigua, i deixem un dels
extrems lliure per connectar a la mànega. També es pot fer amb ampolles de
plàstic o tubs d'escuma de piscina. Vigileu si feu els forats massa grans, que
l'aigua pot sortir amb molta pressió

9- EXCAVACIONS AMB GEL
Posem al congelador diversos recipients
amb aigua i joguines de plàstic a dins, i
al cap d'unes hores podreu alliberar les
joguines amb martells infantils.
10- PINYATA D'ESTIU
En una zona que es pugui mullar, pengeu un cordill ple de globus d'aigua
enganxats, amb distància entre ells.
Després, amb els ulls tapats i un bat o un
pal a la mà, podeu jugar a veure qui peta
més globus.
Idees extretes de pequeocio.com
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ROTLLETS DE TRUITA AMB SOBRASSADA I FORMATGE
Recepta extreta de tapitasypostres.com

INGREDIENTS
(per a 2 persones)
•
•
•
•
•
•

6 clares d'ou
Sobrassada
Pit de gall d'indi
Formatge Havarti o similar
Formatge parmesà ratllat
Oli d'oliva

PREPARACIÓ:
- Batre lleugerament les clares d'ou i afegir-li el formatge parmesà ratllat (això és opcional)
- Abocar aquesta preparació en una paella amb una mica d'oli d'oliva, i quallar-la com si
fos una crep, sense doblegar (Amb 6 clares haurien de sortir dues truites fines per a les
dues persones).
- Deixar refredar en un plat i reservar.
- Quan estiguin fredes, posar les truites sobre paper film i untar-les amb sobrassada més
o menys fins a 3 quartes parts de la truita (perquè a l'enrotllar-les no sobresurti).
- Posar un tall de pit de gall d'indi i un altre tall de formatge Havarti sobre la sobrassada, i enrotllar amb el paper film.
- Deixar a la nevera un parell d'hores.
- Quan anem a servir-ho, tallar el rotlle en rodanxes d'un dit d'ample aproximadament,
però abans traient-li les cantonades, perquè no quedin mal acabats.
- Deixeu que agafin una mica de temperatura ambient, perquè no estiguin molt freds a
l'hora de servir-los.
- Es poden menjar freds o bé passar-los una mica pel forn una vegada ja estiguin tallats,
és un plat ideal per sopar de tapes o de pica-pica.
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Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?
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GUIA COMERCIAL
Es busca
casa per
llogar a
Bellaterra

ANDREA VICEDO LÓPEZ

Nº de colegiada 1628

667 249 864
Espai Salut Mirasol

j.bellaterra68gmail.com

936 752 623 · 689 135 186

Podología a domicilio
ANDREA VICEDO

Serveis
integrals de
jardineria
Serveis integrals de jardineria

-

Manteniment de jardins particulars i comunitaris
Treballs de neteja i posta a punt per aquesta primavera
Retallar arbusts i tot tipus de poda
Tractaments de plagues i preventius
Servei personalitzat i tracte directe amb el client
DECO JARDÍ LES PLANTES, SL
Joan i Albert
albert@lesplantes.net - 607561881

DECO JARDÍ LES PLANTES, SL
Joan i Albert
albert@lesplantes.net - 607 561 881

Un electrolizador
salino definitivamente
accesible y modular

Demana més informació al telèfon

93 611 42 43

O per correu electrònic a:

comercial@totbellaterra.com
Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

el secret es a la massa

Carretera Barcelona, 166
(esq. Ripoll)
BARBERA DEL VALLES

93 619 11 84

936 743 081
Pl. dels Quatre Cantons S/N
08172 Sant Cugat del Vallès

www.santcugatesports.com

S6
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FGC.Línia S2-S6

Consulta tots els horaris a la pàgina web www.fgc.cat o trucant al telèfon 012

EMD BELLATERRA
93 518 18 30

Dos cotxes
per a esc
períodes l
+ Reservat
a escola
períodes
F 		ENLLAÇOS
DE VALLV
minuts. P
4.46 h. Úl
feiners a
vigílies de
s

Telèfons de Contacte Bellaterra

FARMACIA

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

93 721 07 83

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

Butà

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

P
T
B
F

BUS.Línia 648

Sabadell D Barcelona-Pl. Catalunya

93 691 46 55

De 5.01 h a 9.43 h / From 5.01 a.m. to 9.43 a.m.
5.01
5.30
5.56
6.08
6.29
6.44
6.56
7.09
7.24
7.34

5.03
5.32
5.58
6.10
6.31
6.46
6.58
7.11
7.26
7.36

5.05
5.34
6.00
6.12
6.33
6.48
7.00
7.13
7.28
7.38

5.07
5.36
6.02
6.14
6.35
6.50
7.02
7.15
7.30
7.40

5.09
5.38
6.04
6.16
6.37
6.52
7.04
7.17
7.32
7.42

5.11
5.40
6.06
6.18
6.39
6.54
7.06
7.19
7.34
7.44

7.46

7.48

7.50

7.52

7.54

7.56

7.57
8.05

7.59
8.07

8.01
8.09

8.03
8.11

8.05
8.13

8.07
8.15

8.13

8.15

8.17

8.19

9:30

8.21
11:30

8.23
17:10

8.24
8.36

8.26
8.38

8.28
8.40

8.30
10:00
8.42

8.32
12:00
8.44

17:30
8.46

8.47

8.49

8.51

8.53

8.55

8.57

8.57

8.59

9.01

9.03

9.05

9.07

g
g
g
g

9.09
9.20
9.32
9.43

9.11
9.22
9.34
9.45

9.13
9.24
9.36
9.47

9.15
9.26
9.38
9.49

9.17
9.28
9.40
9.51

9.19
9.30
9.42
9.53

g
g
g
g

.55
.10
.25
.40

.57
.12
.27
.42

g

12.24

12.26

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

BUS.Urbà 2
S6

g
S6

g
g
g
S6

MÚSICA
El Musical

93 580 42 46

g
g

8.34

S6

g
S6

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

010 / 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

g
S6

ESPORTS
El Club
Saf

93 580 25 42
93 581 19 34

P
T
B
F

Feiners / Laborables / Weekdays

S6

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

9 SANT JO
SANT JOA
la mateix
d’informa
Consulteu la pà
per als horari
Setmana Santa
del mes d’agos
Barcelona.

Metro link
RENFE link with local lines
Station with car park
Station with taxi rank
Local bus
Funicular

Flo
re
s

93 692 09 71

Gas Natural

P
T
B
F

Enlace con metro
Enlace con RENFE, cercanías
Estación con aparcamiento
Estación con parada de taxi
Autobús urbano
Funicular

La

Parròquia de la Santa Creu

Fecsa Endesa

Enllaç amb metro
Enllaç amb RENFE, rodalies
Estació amb aparcament
Estació amb parada de taxi
Autobús urbà
Funicular

P nt
T Cu
B gat

Correus UAB

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

re
sP

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

Aigües Cassa - Avaries

Sa

CAP Serraparera
Cita prèvia Atenció Primaria
CAP Canaletes
Cap Fontetes
Alcoholics Anònims
Centre Salut 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

TELÈFONS D'INTERÈS

Vo
lpe
lle

SERVEIS SANITARIS

112 O92 112 1091 -

112
061
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

U
Au nive
tò rs
no ita
m t
a
P
B
Be
lla
te
rra
T
Sa
P nt
J
9 oa
n

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

S
de aba
l N de
or ll P
d a
B rc
Sa
ba
de
ll
No
rd
B
La
Cr
eu
Al
ta
B
Sa
b
Pl a
aç de
a ll
M
aj
or
B
Ca
n
Fe
u
|G
rà
cia
Sa
P nt
B
T Qu
i
B rze

URGÈNCIES

V
T alld
B ore
ix

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

5.16
5.45
6.11
6.23
6.44
6.59
7.11
7.24
7.39
7.49
7.54
8.01
8.04
8.12
8.20
8.23
8.28
8.31
8.39
8.51
8.56
9.02
9.07
9.12
9.19
9.24
9.35
9.47
9.58

5.18
5.47
6.13
6.25
6.46
7.01
7.13
7.26
7.41
7.51
7.56
8.03
8.06
8.14
8.22
8.25
8.30
8.33
8.41
8.53
8.58
9.04
9.09
9.14
9.21
9.26
9.37
9.49
10.00

5.21
5.50
6.16
6.28
6.49
7.04
7.16
7.29
7.44
7.54
7.59
8.06
8.09
8.17
8.25
8.28
8.33
8.36
8.44
8.56
9.01
9.07
9.12
9.17
9.24
9.29
9.40
9.52
10.03

5.23
5.52
6.18
6.30
6.51
7.06
7.18
7.31
7.46
7.56
8.01
8.08
8.11
8.19
8.27
8.30
8.35
8.38
8.46
8.58
9.03
9.09
9.14
9.19
9.26
9.31
9.42
9.54
10.05

5.26
5.55
6.21
6.33
6.54
7.09
7.21
7.34
7.49
7.59
8.04
8.11
8.14
8.22
8.30
8.33
8.38
8.41
8.49
9.01
9.06
9.12
9.17
9.22
9.29
9.34
9.45
9.57
10.08

5.28
5.57
6.23
6.35
6.56
7.11
7.23
7.36
7.51
8.01
8.06
8.13
8.16
8.24
8.32
8.35
8.40
8.43
8.51
9.03
9.08
9.14
9.19
9.24
9.31
9.36
9.47
9.59
10.10

5.30
5.59
6.25
6.37
6.58
7.13
7.25
7.38
7.53
8.03
8.09
8.15
8.19
8.26
8.34
8.38
8.42
8.46
8.53
9.05
9.11
9.16
9.22
9.26
9.34
9.38
9.49
10.01
10.12

De 9.55 h a 12.10 h, cada hora als minuts / De 9.55 h a 12.10 h, cada hora a los minutos / From 9.55 a.m
.59
.14
.29
.44

.01
.16
.31
.46

.03
.18
.33
.48

.05
.20
.35
.50

.10
.25
.40
.55

.12
.27
.42
.57

12.28

12.30

12.32

12.34

12.39

12.41

.15
.30
.45
.00

.17
.32
.47
.02

.20
.35
.50
.05

.22
.37
.52
.07

.24
.39
.54
.09

De 12.24 h a 16.40 h / From 12.24 p.m. to 4.40 p.m.
12.44

12.46

12.49

12.51

12.53

B A N IT Z A

Ó S AN T P A U
C IÓ T U R

4

3

2

5

2
6

7

U

8

EQUIPAMENTS
10

Major

A

Ctra. Universitat

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9

Autònoma

11
12
13

13

Sa
rrdda
anni
sitsa-

5

P

H

Q

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

GUIA COMERCIAL

N

COMERÇOS
BenzineraRepsol
Repsol
AA Benzinera
BB Croshouse
Immobiliaria
Croushouse
Immobiliaria
Crousehouse
Bellaterra
C Farmàcia Marta Caus
C Estètica Pepa Rosell
D Bonaparte Pa i Dolç
Forn Il Fornaio
ED Perruqueria
Teresa Romero
Axis Gestió
Immobiliaria
FE Llibreria
Paper’s
GF Supermercat
Condis
Mira Que Guau
HH Family
Can
Moda Camden
(UAB)
I Banc Sabadell
I Paper’s
J Mas i Fill

B

L

A
R

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

J Supermercat Condis
K Taller de Viatges

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

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

Narcís Monturiol, C. .......... E3
Narcís Oller, C. ................. E3
Noucreus, C. ................... H3

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

