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Encara recordant la gran Festa Major que
hem viscut, que ha fet un gran homenatge
als valors de l'esport i als esportistes
bellaterrencs, ha començat el curs i sembla
que a poc a poc va arribant la tardor a
Bellaterra. Tot i així, abans d'acabar l'estiu
ja s'ha deixat notar un gran temporal a la
zona, fet que ens indica que hem d'anar
amb compte amb els que vindran
properament.
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BELLATERRA TORNA A VIURE LA FESTA MAJOR,
MÉS CIUTADANA QUE MAI
Totes les activitats han tingut un gran èxit de participació
ciutadana i ha estat un gran punt de trobada veïnal.

Gimcana americana a càrrec de
l'Agrupament Escolta de Bellaterra, i el
Torneig de futbol 7 a càrrec del Club de
Futbol Bellaterra NAISE.
Després de tanta activitat, els veïns i
veïnes van poder recuperar el típic
Vermut de Festa Major a la plaça del Pi,
mentre sonava el Concert Solidari amb
Dmytro i Larysa Pereyra.
A la tarda també es va recuperar
l'esperada Baixada de carros, i va
haver-hi més activitats esportives infantils de diferents esports. La cursa de
patinets també va ser una de les activitats destacades de la tarda de dissabte.
Al vespre es va celebrar una de les
activitats més emocionants i esperades
d'aquesta Festa Major: Els relleus de la
Torxa Olímpica des de l'Ajuntament de
Cerdanyola fins a l'EMD de Bellaterra,
passant per la plaça del Pi, per commemorar el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

Per fi, aquest any 2022, els veïns i veïnes de Bellaterra han pogut tornar a gaudir d'una Festa Major com la de tota la
vida, i ha sigut tot un èxit de participació. La Festa Major ha tornat a ser un
punt de trobada de veïns, veïnes, familiars i amistats, que han pogut compartir tres dies plens d'activitats per a
totes les edats, on el temps va acompanyar molt.
La festa ja va començar a escalfar
motors el dijous 1 de setembre a la tarda
amb el Concert d'El Musical, on Daniel
Ligorio va interpretar "Beethoven, el
camí cap a la llum" a piano. Més tard el
Fòrum Bellaterra va dur a terme "Tertúlies de Festa Major: 7 anys de Fòrum
Bellaterra" amb Chus Cornellana, Miquel
Àngel Ramos, Ignasi i Àlvar Roda.

El divendres dia 2 a la tarda els més
petits ja van poder gaudir dels tradicionals inflables a la plaça del Pi, seguidament de l'espectacle de titelles "La rateta presumida". Després va haver-hi Torneig de futbol 3x3 al carrer.
El Pregó, a càrrec de Roger Pallàs i
Elisenda de Clascà (membres de Bellaterra solidària) va ser molt emocionant. I per acabar el dijous, es va representar l'obra "Avui no sopem", a càrrec
de la Inestable, a la mateixa Sala d'Actes
de l'EMD.
El dissabte dia 3 va ser molt esportiu
amb la Bicicletada familiar al Parc de la
Font de la Bonaigua a càrrec de la Unió
Ciclista de Sant Cugat, el Torneig de
pàdel familiar del Club Bellaterra, la

I seguidament es va celebrar el tradicional Sopar de la Festa Major, enguany
amb el Club de Futbol Bellaterra NAISE
com a protagonista, que va decidir
dedicar-lo als valors de l'esportivitat i
retre homenatge a diferents esportistes de Bellaterra. La jornada va finalitzar amb una sessió de DJ amb Yulianomusic a la plaça del Pi.
Per últim, diumenge va tornar a arrencar amb activitats esportives com els
tornejos de futbol 5x5, bàsquet 3x3, i
vòlei a la Zona Esportiva del Turó de Sant
Pau, a càrrec del Club de Futbol Bellaterra NAISE.
Seguidament, a la plaça del Pi, es va
fer l'activitat més refrescant amb els

inflables d'aigua; alhora que el Mercat
d'intercanvi d'objectes.
Diumenge també es va celebrar la Missa
de Festa Major a la Parròquia de la Santa
Creu, i amb la col·laboració d'El Musical.
I seguidament, es va recuperar també la
Ballada de Gegants a la plaça del Pi amb
la Marxing Band d'El Musical.
Finalitzada l'activitat cultural, va
començar el Concurs de Paelles i Fideuàs a càrrec de la Unió de Veïns de Bellaterra. Enguany els premis van anar en
funció de l'edat del xef, tot i que també
va haver-hi premis a la millor paella i la
millor fideuà en general.
Ja a la tarda i per finalitzar tota la traca d'activitats, es va celebrar un dels
actes més participatius: la Fi de festa
amb la Holi Fest a la plaça del Pi, a
càrrec de l'Agrupament Escolta de
Bellaterra. Enguany, tots els infants i
joves que van participar a les activitats
esportives durant tota la Festa Major,
van poder guanyar bosses de pols de
colors gratuïtament per participar-hi.
A les pàgines centrals d'aquest número
del Tot Bellaterra hi trobareu un petit
recull fotogràfic de la Festa Major.
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ÈXIT ABSOLUT AL SOPAR DE FESTA MAJOR I A
L'HOMENATGE DELS 30 ANYS DE LES OLIMPÍADES
Al sopar hi van participar gairebé 400 persones i van fer acte de
presència representants de molts esports diferents.

Humet (motociclisme), Fèlix Riba (tennis), Lluís Riba (tennis), Biel Roda i
Guim Roda (motociclisme), el Futbol
Sala Bellaterra femení, el Futbol Club
Bellaterra, Marc Sans (handbol), Jose
Luís Blanco (atletisme), Inna Lebedeva
(atletisme), Jordi Gené (automovilisme)
i, per últim, Antonio Rebollo (arquer de
la fletxa olímpica a Barcelona'92).
En acabar, el mateix Rebollo (convidat
especial de l'acte) va fer l'encesa del
peveter olímpic. L'organització d'aquest
esdeveniment va comptar també amb la
col·laboració del Club de Tir amb Arc de
Cerdanyola, que va estar molt implicat
en el disseny, la creació i l'execució de
l'encesa del peveter olímpic de Barcelona '92.
LA CONNEXIÓ DE BELLATERRA AMB ELS
JOCS OLÍMPICS
Bellaterra sempre ha estat un poble
d'esportistes. Ja sigui pel seu passat

Enguany, el sopar del dissabte de la
Festa Major ha anat a càrrec del Club de
Futbol Bellaterra NAISE i ha estat un
dels actes més emotius i multitudinaris
d'aquesta Festa Major.
El Club de Futbol Bellaterra NAISE basa
la formació dels seus jugadors en promoure els valors de l'esport. De fet, NAISE significa Noblesa, Actitud, Il·lusió,
Sentiment i Esportivitat; és per això que
ha fet un espectacle relacionat amb els
valors de l'esport, tot fent un homenatge
a l'esport olímpic i celebrant el 30è aniversari de les Olimpíades de Barcelona
'92.
L'acte va començar a l'Ajuntament de
Cerdanyola, on es va encendre una torxa

que es va portar fins a l'EMD de Bellaterra amb una cursa de relleus.
Un cop arribada la flama a Bellaterra,
es va donar inici al tradicional sopar a la
plaça del Pi amb gairebé 400 persones.
Hi van assistir gent de totes les edats,
veïns i veïnes de Bellaterra, representants de diversos esports i exjugadors
de clubs com l'Espanyol. Seguidament,
es va homenatjar diversos esportistes
d'elit i equips esportius bellaterrencs
que van sortir a recollir un ram de flors
tot subjectant la flama.
Els reconeixements van ser per: Zoya
Naumov (atletisme), Francesc Roselló
(futbol), Genís Castaños (futbol), el
Futbol Sala Bellaterra, Edu Cots i Carles

residencial estiuenc, per la presència
del Club Bellaterra des de principis del
segle XX, o per tenir instal·lacions properes com les de la UAB, la connexió
amb l'esport sempre ha sigui important.
Però la connexió amb l'esport olímpic
també té un punt anecdòtic.
El diari "El Debate", una publicació
diària i matinal espanyola d'orientació
catòlica que es publicava a Madrid entre
el 1910 i el 1936, va treure una notícia el
31 de febrer de l'any 1936 informant que
la Selecció Espanyola de Futbol estava
concentrada a l'Hostal Sant Pancraç de
Bellaterra pels Jocs Olímpics.
Concretament, es pot llegir:
"En Bellaterra, colonia veraniega a
20km de Barcelona, se encuentran los
jugadores españoles seleccionados para
el <match> internacional del domingo.
En el día de hoy han efectuado unos ligeros paseos por los alrededores del hotel."
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LA PIONERA CURSA DE LA DIADA A BELLATERRA
ARRIBA A LA 10ª EDICIÓ AMB 700 PARTICIPANTS
La de Bellaterra continua sent la Cursa de la Diada amb més
participants de les que es fan a Catalunya.

La 10ª edició de La Sansi de Bellaterra
es va celebrar el passat diumenge dia 11
de setembre a les 10h del matí, després
de l'ofrena floral de la Diada. Enguany la
Cursa de la Diada va ser un homenatge
als 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, i el nombre d'inscrits va
ser de gairebé 700 atletes.
Els atletes Laura Esther Ríos (Club
Natació Sitges) i Jack Gray (Cambridge
and Coleridge Athletics Club) van ser
els guanyadors d'aquesta 10ª edició, en
la distància de 10 quilòmetres, seguits
d'Anna Riera i Elena León en la categoria
femenina, i Eric Domingo i Àlex Núñez en
la categoria masculina. A més, Gray ha
establert un nou rècord de la prova
amb un temps de 31':36", dos minuts i

trenta-cinc segons menys que la marca
vigent, essent el seu primer any de participació.
En la categoria de 5 quilòmetres, els
guanyadors han estat Neus Gutiérrez i
Josep Díaz, seguits de Marta Pastor, Inna
Lebedieva, Fernando Ruiz i Luis Guilera
respectivament.
Pel que fa al podi bellaterrenc, Laura
Morales i Sergi Riba van ser els guanyadors dels 10 quilòmetres; i Íria Sallent i
Lluís Riba, en la distància de 5 quilòmetres.
Aquest any la cursa també ha tornat a
comptar amb la participació de l'atleta
amb paràlisi cerebral Àlex Roca, i també

amb el campió del món de 100 quilòmetres, Domingo Catalan, de 74 anys.
La Sansi és una cursa organitzada pel
Club d'Atletisme La Sansi juntament amb
l'EMD de Bellaterra, i el seu traçat transcorre pels carrers de Bellaterra i també
per l'antic traçat dels ferrocarrils, la Via
Verda.
Aquest 2022 ha tornat a revalidar-se
sent la cursa amb més participants de
les que s'organitzen a Catalunya per la
Diada. Anys enrere, aquesta cursa es

feia durant la Festa Major de Bellaterra i
amb una participació màxima de quinze
persones. Va ser l'any 2012 que l'EMD va
decidir separar la cursa de la Festa Major
i moure-la a la Diada de Catalunya, ja
que era una data que fins al moment no
hi havia cap població que organitzés cap
cursa popular. Aquesta iniciativa va ser
tot un èxit, i diverses poblacions van
agafar La Sansi com a exemple per organitzar les seves curses de la Diada. Fins
al moment, però, cap població ha superat la participació de la pionera Bellaterra.
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L'EMD POSA EN MARXA EL PLA DE VORERES 2022
AMB UNA FASE DE DIAGNOSI

Durant el mes d'octubre s'obre el termini per poder comunicar
els punts de les voreres en mal estat.

L'EMD de Bellaterra posa en marxa el pla
de voreres 2022, que s'inicia amb una fase
de diagnosi que inclou la participació de
tots els veïns i veïnes de Bellaterra.
Durant el proper mes d'octubre es podrà
informar a l'EMD de Bellaterra de les diferents incidències en les voreres del poble
que necessitin una reparació. Ho podran
fer a través de la mateixa web de l'EMD.
Un cop recollides totes les incidències,
l'EMD les valorarà una per una per comprovar si entren dins dels criteris per entrar
dins del Pla de reparació de voreres. Un

Pla finançat per l'EMD i la Diputació de
Barcelona.
Alguns d'aquests criteris seran la perillositat, la freqüència d'ús, situacio
davant una porta per als vianants i trajectes principals de desplaçament per a
persones amb problemes de mobilitat.
En aquesta actuació no entraran les reparacions de voreres que pertanyin als guals
d'ús particular, ja que el manteniment
d'aquestes voreres va a càrrec dels titulars
dels guals, tal i com diu la normativa.
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UN GRAN TEMPORAL A FINALS D'AGOST DEIXA
BELLATERRA PLENA D'INCIDÈNCIES
Inundacions, arbres i fanals caiguts en un fort temporal de pluja
i fort vent en dues ràfegues, al matí i a la tarda.

El dia 31 d'agost es va produir a la zona
de Bellaterra un gran temporal de tempesta amb pluges torrencials durant tot
el dia, que aproximadament entre les 16
i les 17:00 hores es van intensificar
amb pedra de 2 cm de i amb violentes
ratxes de vent de més de 90 km/h. Es
va notar especialment al sector nord de
Bellaterra, on es van concentrar gran
quantitat d'incidències tant en l'espai
públic com en finques privades.

L'EMD va rebre avís de diversos veïns
per l'entrada d'aigua a l'interior de les
seves finques per la insuficiència del sistema de sanejament per evacuar la
quantitat d'aigua que es va acumular en
molt poc espai de temps. I la plaça del
Pi va patir una inundació de fins a
60 cm d'aigua per l'embussament del
sistema de clavegueram amb pinassa i
fulles per la forta intensitat de la pluja i
la pedregada. L'estació meteorològica de

Sant Cugat del Vallès aquell dia va recollir unes dades de precipitació acumulada de 41,5 mm i una ratxa màxima de
vent de 47,90 km/h a les 16:17.
Van caure un total de 9 arbres que
han afectat diversos carrers i camins
de Bellaterra, així com 24 arbres més
van quedar afectats que es van haver de
retirar a posteriori per evitar imminents
caigudes.
També van quedar afectades línies de
baixa tensió de distribució elèctrica i
dos fanals. Així mateix, també es va produir una esllavissada que va afectar un
tram de 8 metres de vorera pública que

va haver de ser tallada al pas de vianants
per mantenir la seguretat.
La brigada d'obres i serveis de l'EMD
de Bellaterra va haver de mobilitzar-se
fora d'hores amb reforços puntuals per
tal de fer front a totes les incidències
que van afectar la plaça del Pi, l'avinguda
del Film, el carrer de Can Domènec, el
Camí dels Enamorats, el carrer Mestre
Nicolau, la cantonada d'Octavi Bruix, el
carrer Jeroni Martí amb Apel·les Mestres, el carrer Casas i Amigó, el carrer
Josep Sentís, el Parc de Pere Quart, el
Parc de la Font de la Bonaigua, la zona
del Turó de Sant Pau, l'estació de FGC de
Bellaterra, entre d'altres.

14 NOTÍCIES

NOTÍCIES 15

JA HAN COMENÇAT LES OBRES DE LES ROTONDES
DEFINITIVES AL CAMÍ ANTIC DE SANT CUGAT

Les obres duraran aproximadament un mes, i no està previst que
provoquin cap afectació important de trànsit.

Per tal de millorar la seguretat del
Camí Antic de Sant Cugat, així com
potenciar la seva pacificació i reduir la
contaminació acústica i ambiental,
l'EMD de Bellaterra i l'Ajuntament de
Cerdanyola van arribar a un acord conjunt per a dur a terme aquesta pacificació instal·lant dos senyals d'STOP i
dues petites rotondes.
Els STOP, que ja funcionen des de fa uns
quants mesos, es van programar a l'altura
dels carrers que creuen amb el Camí
Antic de Sant Cugat de pujada, i que
tenen més trànsit. És a dir, els carrers,
Frederic Ventura Roda i Tulipà.

ran grans afectacions de trànsit més que
algun tall molt puntual.
Amb aquest canvi de prioritat va
haver-hi alguns carrers que van passar
de tenir dos sentits a tenir-ne només
un, com per exemple els primers trams
dels carrers Terranova i Roda Ventura.
Aquest canvi es va fer per un tema de
seguretat viària i perquè es pugui aparcar correctament.

Les rotondes, que inicialment es van
fer removibles a tall de prova, es van
programar a les cruïlles amb els carrers
Casas i Amigó, i Canigó. I ara, a finals del
mes de setembre, ja han començat les
obres perquè aquestes rotondes siguin
construccions definitives.

La fisonomia de cases particulars de
Bellaterra no està pensada per tenir gaire trànsit, és per això que no hi ha gaire
normativa per aparcar en carrers de dos
sentits. Però concretament els carrers
Terranova i Roda Ventura eren vies
d'entrada i sortida del Camí Antic des de
la carretera, i tenien un trànsit afegit.
Per tant, es va optar per no mantenir la
doble direcció i prioritzar que els vehicles poguessin aparcar en aquell tram
sense perill.

Seran unes obres que duraran aproximadament un mes (fins a finals d'octubre
o principis de novembre), i no provoca-

Paral·lelament, el carrer Tosca també
va quedar en un sol sentit per tal que
només fos de sortida de la rotonda.

BELLATERRA CELEBRA LA DIADA DE CATALUNYA
AMB LA TRADICIONAL OFRENA FLORAL

L'acte va comptar amb la participació de representants de l'EMD,
l'alcalde de Cerdanyola, i el regidor de Relacions amb Bellaterra.
Bellaterra va celebrar la Diada Nacional
de Catalunya, com cada any, amb una
ofrena floral dels diferents partits polítics
amb representació a l'EMD: Junts, Convergents, ERC i Gent per Bellaterra. També
es va fer l'ofrena conjunta de
l'Ajuntament de Cerdanyola amb l'EMD
de Bellaterra amb l'alcalde de Cerdanyola, Carles Cordón, i el president de l'EMD,
Ramon Andreu, acompanyats del regidor
de Relacions amb Bellaterra, Víctor Francos. L'ofrena es va fer una estona abans de
l'inici de la Sansi de Bellaterra, la cursa de
la Diada, i també va comptar amb la
presència d'un representant de gala dels
Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Cerdanyola.
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L'EMD REPARARÀ L'ESQUIROL DE LA PLAÇA
MARAGALL AMB EL FILL DE L'ESCULTOR ORIGINAL
L'esquirol es retirarà de la rotonda mentre duri la reparació,
que es durà a terme al taller d'Emili Colom fill.
L'EMD de Bellaterra durà a terme la
reparació de l'escultura de l'esquirol que
està instal·lat a la rotonda de la Plaça
Maragall, davant de l'edifici del Centre
Cívic i l'EMD.
La reparació es durà a terme amb el fill
del mateix escultor que el va construir
en un inici, Emili Colom, que té el mateix
nom. Colom fill seguirà en la línia del
seu pare recomponent l'escultura al
taller, ja que actualment està molt
danyada.
L'esquirol es retirarà de la plaça mentre duri aquesta reparació, i es tornarà a
col·locar una vegada s'hagi restaurat
completament.
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L'EXPOSICIÓ DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR
ARRENCA EL SEGON CICLE DE BELLATERRA D'ARTISTES

Del 2 al 23 de setembre es va dur a terme l'exposició retrospectiva
dels cartells de la Festa Major de Bellaterra.

Ruiz ens explicarà que la vida és un
parèntesi entre mons desconeguts. El
punt de partida d'aquesta exposició ha
estat l'eterna pregunta que s'ha plantejat més d'un cop: d'on venim i cap a on
anem? Aquesta sensació d'incertesa i de
no resposta ha donat pas a la creació
pictòrica d'una sèrie d'obres com: La
vida és un parèntesi; El primer alè;
Vivències; L'impàs; i El més enllà.
L'última exposició d'aquest segon cicle
serà la de Luisa Barba, que ens presentarà les creacions fetes des de la seva
ànima, que són el reflex del seu pensament i sentiment. A les inauguracions,
les autores explicaran les seves obres i
les comentaran amb els assistents mentre gaudeixen d'un petit piscolabis.

Després de l'èxit de la primera convocatòria del Bellaterra d'Artistes, l'EMD de
Bellaterra ja ha fet pública la programació de la segona edició d'aquestes exposicions d'artistes locals a la Sala
d'Exposicions del Centre Cívic de Bellaterra.
El primer cicle ens va convidar a
reflexionar sobre diferents aspectes de
la vida de la mà de l'art. Ens va obrir la
porta als diferents punts de vista sobre
l'hivern; a descobrir la importància del
color; a fer una mirada sobre allò que
ens incomoda; i a la reinterpretació de
la realitat a través de la pintura figurativa i abstracta.
Aquest segon cicle ha arrencat coincidint amb l'inici d'un nou curs escolar i
l'arribada de la Festa Major, i s'allargarà
fins a les portes de Nadal. Les tres exposicions programades continuaran permetent la reflexió, començant amb
l'exposició dels cartells de la Festa Major

de Bellaterra. Aquesta exposició es va
fer del 2 al 23 de setembre.
La Festa Major de Bellaterra és, sense
cap mena de dubte, el punt de trobada
per excel·lència dels bellaterrencs i
bellaterrenques. L'exposició va recollir
les creacions que han il·lustrat l'arribada
de la festa major des de l'existència de
l'EMD i s'hi van poder veure exposats
tots els cartells oficials entre els anys
2010 i el 2022. Al llarg d'aquests anys el
concurs s'ha obert a la participació tant
de grans com de petits. En l'edició
d'aquest any, hi podien participar totes
les persones majors de 12 anys.
Un cop finalitzada aquesta exposició
retrospectiva, del 6 d'octubre al 30 de
novembre Gloria Ruiz ens convidarà a
mirar la vida com aquell espai entre el
"d'on venim" i "on anem". La inauguració serà el 6 d'octubre a les 19:30h de
la tarda.
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Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

22 NOTÍCIES

NOTÍCIES 23

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG
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el canvi!
passa't a l'energia solar

1 d'energia renovable que té cura
aconseguiràs
estalviar
Tu pots aconseguir
del nostre planeta i de
canvi! de
fins a unel60%
la teva família.
Des
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primer
dia
gaudiràs
passa't
a l'energia solar
la
teva
1 factura
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aconseguiràs estalviar
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d'energia elèctrica.
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el canvi!
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la teva família.
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I si utilitzes la nostra fórmula ﬂexible,

I si utilitzes la nostra fórmula ﬂexible,

2

Fes
inversió intel·ligent, amb la quota mensual et sortirà gratis
3 una
la quota mensual et sortirà gratis
Des del primer dia gaudiràs
l'estalvi energètic amortitzaràs
amb
l'estalvi generat.
1 d'energia renovable que té cura
amb
l'estalvi
generat.
aconseguiràs
estalviar
la instal·lació
en 5 anys.

del nostre planeta i de
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www.origensolar.cat
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intel·ligent, amb
hola@origensolar.cat
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EL SETEMBRE ARRENCA AMB NOVES TARIFES
REBAIXADES DEL TRANSPORT PÚBLIC
Títols com la T-Usual, la T-Casual i la T-Jove tindran una reducció
de preu fins al mes de desembre del 2022.
El dia 1 de setembre van entrar en vigor
les noves tarifes de TMB i Rodalies de
Catalunya. El preu dels abonaments de
transport públic s'ha reduït entre un 30
i un 100%, i serà així fins al mes de desembre.
Aquesta és una mesura del govern de
Pedro Sánchez per lluitar contra la inflació i la rebaixa de preus, i només afecta
els bitllets multiviatge, és a dir, que en
queden fora els tiquets senzills i també
els d'anada i tornada.
La T-Usual actualment és el títol de
l'ATM que més es fa servir. El compren un
35,3% dels viatgers, seguit de la T-Casual
(34,3%). Ambdós títols es beneficien de
la rebaixa del preu de transport públic
aprovada per l'ATM.
La T-Usual d'1 zona a hores d'ara té un
descompte del 50%. Per tant, ha passat
de costar 40€ a la meitat, 20€. L'import
de la T-Casual d'1 zona també s'ha reduït
fins a 7,95 €, i el de la T-Jove, serà de 40
euros fins al desembre.
L'ATM ha aprovat que els títols comprats durant l'últim trimestre de l'any
caduquin el 15 de gener del 2023, i els
abonaments sense estrenar es podran
bescanviar fins al 31 de març del 2023. Si
són bitllets bonificats, el viatger haurà
de pagar-ne la diferència.
Els bitllets senzills i els títols grupals
queden fora del descompte. Per tant,
conservaran el mateix import durant tot
el 2022 el bitllet senzill (2,40€), la T-Dia

(10,50€), la T-Grup (79,45€) i la T-Familiar 10€)
En canvi, la Targeta Rosa de tarifa
reduïda (T-4) es beneficiarà d'un descompte del 50%. Durant l'últim trimestre
de l'any, el títol multiviatge, que inclou
10 viatges, passarà a tenir un preu de 2€
en lloc dels 4€ actuals.
Paral·lelament, els títols multiviatge
de Renfe seran gratuïts entre setembre
i desembre del 2022. El president del
Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha
assegurat que els abonaments de Rodalies i mitjana distància seran finançats al
100%. Segons el decret aprovat per
l'executiu, els usuaris podran beneficiarse de la mesura si disposen dels abonaments multiviatge de Rodalies o mitjana
distància creats pel Govern.
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Particular
compra
o lloga
casa a
Bellaterra
Enviar fotos, contacte
i preu al correu:
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

LA RECEPTA

RECEPTA 25

CREMA DE BRÒQUIL, SALICÒRNIA I CALAMARSONS
Recepta de Oriol Llavina extreta de www.cuina.cat

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•

1 bròquil
50 g de salicòrnia
80 g de calamarsons
1 bossa de tinta de calamar
oli d’oliva verge extra
sal

PREPARACIÓ:
- Bulliu el bròquil amb aigua salada bullent.
- Un cop bullit, escorreu-lo i feu-ne una crema triturant-lo amb part de l’aigua de la cocció (reserveu una mica d’aquesta aigua per a l’oli de tinta). Rectifiqueu-ho de sal, si cal, i
lligueu-ho amb oli d’oliva.
- Salteu lleugerament la salicòrnia amb un raig d’oli i reserveu-la. En la mateixa paella,
quan estigui força calenta, salteu-hi també els calamarsons, saleu-los i reserveu-los.
- Per a l’oli de tinta: deixateu el sobret de tinta amb unes gotes d’aigua de bullir el bròquil
i afegiu-hi oli d’oliva.
- Muntatge: poseu la crema tèbia al plat, i a sobre poseu-hi els calamarsons i la salicòrnia.
Decoreu-ho amb unes gotes d’oli de tinta.
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GUIA COMERCIAL

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

Demana més informació al telèfon

93 611 42 43

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

www.santcugatesports.com

Carrer Josefina Mascareñas, 3
08173, Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 590 04 78
info@matalasseriamonestir.com
www.matalasseriamonestir.com

Llars de foc
Pg. Francesc Macià 78,
Local 2 - 08173
Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

O per correu electrònic a:

comercial@totbellaterra.com
Distribució de 2.000
exemplars mensuals!
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GUIA COMERCIAL

h o te

l - guardería

Telf. 627 95 27 38
TAXIS EN
EL VALLÈS

hotel - guardería
Servicios de traslados
con coches Mercedes
al Aeropuerto, Puertos,
Estación Ferrocarril.
Fact. Empresas

Tlf. +34 639

721 111

LA CASA DEL LAGO, YANI

Eduación y adiestramiento canino
GUARDERÍA CANINA
EN SABADELL
Tel. 625765871
655149858

Particular
compra o
lloga casa a
Bellaterra

j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

S6

28 SERVEIS

TRANSPORT 29

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

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

Butà

Taxis 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"

639 721 111

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 - Bellaterra / UAB / Montcada
Sabadell D Barcelona-Pl. Catalunya

Feiners / Laborables / Weekdays

Duració trajecte: 6 min a UAB - 20 min a Cerdanyola - 35 min a Ripollet - 55 min a Montcada
De dilluns a divendres de 06:00 a 21:00 cada hora

93 691 46 55

g
g
g

7.09
7.24
7.34

7.11
7.26
7.36

7.13
7.28
7.38

7.15
7.30
7.40

7.17
7.32
7.42

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

8.21

8.23

S6

g

BUS - Urbà 2 - Bellaterra
S6

g
g

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

g

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

S6

93 580 42 46

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

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

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

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

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

g

8.36

8.38

8.40

8.42

8.44

8.46

g

8.57

8.59

9.01

9.03

9.05

9.07

.40
.55

.42
.57

.45
.00

.47
.02

.50
.05

.52
.07

.54
.09

S6
PARADES
A: Ctra. Bellaterra Can Edo, Pl.Greco, Pl. Pi, Pl.Maragall, Ctra.UAB / Turó de St Pau,
g
8.47
8.49
8.51
8.53
8.55
8.57
S6
Serragalliners
/ Castella, St.Casimir / Mercat Serraparera, St.Casimir / IES Banús.

SORTIDES
AJUNTAMENT
-9.13
BELLATERRA:
10:00 -9.19
12:00 - 17:30
g
9.09
9.11
9.15
9.17
S6

ESPORTS
El Club
Saf

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

SORTIDES
BELLATERRA
- 8.28
AJUNTAMENT:
9:30 - 11:30
- 17:10
g
8.24
8.26
8.30
8.32
8.34

MÚSICA
El Musical

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

PARADES A: Bellaterra (Pl. Pi, La Vall, Turó de St Pau), UAB (Ctra. de la Uab - Educació, UAB
Ciències), Cerdanyola del Vallès (C.Serra dels Galliners / C.Josep Tarradellas, C.Serra dels Galliners /
De 5.01
h a 9.43
5.01 a.m./to 9.43 a.m.
C.Castella, Av.Roma / Av.Espanya, Can Pallarès, Ctra. de Barcelona / C.Sta
Rosa,
Ctra.h /deFrom
Barcelona
g
5.01
5.03
5.05
5.07
5.09
5.11
5.16
5.18
5.21
5.23
5.26
5.28
5.30
Av.Catalunya,
- CAP), Ripollet
(C.Balmes
/ C.Magallanes
g
5.30 C.Tarragona
5.32
5.34
5.36
5.38
5.40 / C.Molí
5.45 Ginestar,
5.47 C.Molí
5.50 Rata 5.52
5.55
5.57
5.59
g
5.56
5.58
6.00
6.02
6.04
6.06
6.11
6.13
6.16
6.18
6.21
6.23
6.25
-g
Parc Moreres,
Av.Maria
Torras
/ C.Puigmal,
/ Pl.Palau
C.St Andreu
/ C.Pau
6.08
6.10
6.12
6.14
6.16C.Garcia
6.18 Lorca6.23
6.25 Ausit,6.28
6.30
6.33
6.35
6.37
g
6.29
6.31
6.33
6.35
6.37
6.39
6.44
6.46
6.49
6.51
6.54
6.56
6.58
Casals,
C.Sarrià
de6.46
Ter / C.X
Rastro6.50
Reto), Montcada
i Reixac
(Pg.St7.01Jordi / 7.04
Pau Casals,
Rbla.Països
g
6.44
6.48
6.52
6.54
6.59
7.06
7.09
7.11
7.13
g
6.56
6.58
7.00
7.02
7.04
7.06
7.11
7.13
7.16
7.18
7.21
7.23
7.25
Catalans, Pl.Lluís Companys, C.Bifurcació / C.Molí).

S6

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

P
T
B
F

93 580 25 42
93 581 19 34

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

P nt
T Cu
B gat

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

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

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

V
T alld
B ore
ix

FARMACIA

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
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Sa
P nt
B
T Qu
i
B rze

URGÈNCIES

g

9.20

9.22

9.24

9.26

9.28

9.30

g
g

.25
.40

.27
.42

.29
.44

.31
.46

.33
.48

.35
.50

Flo
re
s

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

g
9.32
9.34 / St.Iscle
9.36 (Ajuntament),
9.38
9.40Francoli
9.42 Pío Baroja, St.Casimir / Mercat Serraparera,
PARADES
A: Altimira
g
9.43
9.45
9.47
9.49
9.51
9.53
Serragalliners / Castella, Ctra.UAB
/
Turó
de
St.Pau,
Soler, /Pl.Mare
Déu h,
decada
Montserrat,
Pl.
De 9.55 h a 12.10 h, cada horaPin
alsiminuts
De 9.55 hde
a 12.10
hora a los minutos
/ From 9.55 a.m
g
.55
.57
.59
.01
.03
.05
.10 de St.Cugat
.12
.15
.17 Pl.Greco.
.20
.22
.24
Maragall,
Camí
Antic
de
St.Cugat
/
Mestre
Nicolau,
Camí
Antic
/
Terranova,
g
.10
.12
.14
.16
.18
.20
.25
.27
.30
.32
.35
.37
.39

g

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.39

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

12.41

12.44

12.46

12.49

12.51

12.53

U
A

Q

B

R

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

S

GUIA COMERCIAL
COMERÇOS
A Benzinera Repsol
B Croshouse Immobiliaria
C Farmàcia Marta Caus
D Bonaparte Pa i Dolç
E Perruqueria Teresa Romero
F Llibreria Paper’s
G Supermercat Condis
H Family Can
I Banc Sabadell
J Mas i Fill

RESTAURANTS
M Can Edo
O El Galliner
Q Ebano
R Hostal Sant Pancràs
S Marcs
T El Club
U Cafè del Turó

O
M

* Plànol cedit per l'EMD de Bellaterra

