ARRIBAR EN AUTOBÚS:
Les parades d'autobús més properes a la Fundació són:
•
•
•
•
•

L-22 / (Plaça Urquinaona - Avda. de Esplugues).
L-63 / (Universitat Central - Av. Generalitat, direcció Esplugues).
L-68 / (Cornellà – Pl. Catalunya)
L-78 / (Estació de Sants - Rambla Pujol).
EP1 / (antic Esplubús): Esplugues de Llobregat (Dr. Gimeno) – Barcelona (Av.
Exèrcit-Zona Universitària).
• EP2 / Esplugues de Llobregat (Centre ciutat- Finestrelles-Hospital Sant Joan de
Déu).
• JM / JustMetro: Sant Just Desvern (Pl. Plaça Montfalcone) – Barcelona (Av.
Exèrcit-Zona Universitària).
• N12 / Barcelona (Pl. Portal de la Pau - Plaça Catalunya) – Sant Feliu (La Salut).
Parades a 5 minuts caminant des de la Fundació:
•
•
•
•

L-60 / (Plaça de les Glòries Catalanes - Av. Exèrcit-Zona Universitaria).
L-63 / (Universitat Central - Avda. Generalitat, direcció Barcelona).
L-75 / (Les Corts Riera Blanca – Av. Tibidabo).
L-78 / (Estació de Sants - Rambla Pujol).

Parades a 10-15 minuts caminant:
•
•
•
•
•

L- 7 / (Zona Universitària – Diagonal Mar).
L-33 / (Zona Universitària. Av. Exèrcit – Verneda).
L-54 / (Campus Nord. Pl. Eusebi Güell – Estació del Nord).
L-67 / (Cornellà – Pl. Catalunya).
L-74 / (Zona Universitària-Av. Diagonal – Fabra i Puig).

Recomanem que consulteu els seus trajectes i horaris en l'adreça electrònica de
Transports Metropolitans de Barcelona (http://www.tmb.net).
ARRIBAR EN METRO O TRAM
La parada més propera de metro és Zona Universitària (L3) i està situada a uns 10-15
minuts a peu pel Parc de Cervantes o pujant pel carrer de González Tablas. Les línies
T1, T2 y T3 del TRAM (Francesc Macià - Baix Llobregat), també tenen parada en Zona
Universitària.
Podeu arribar a la Fundació enllaçant amb les línies d'autobús properes EP1 i JM.
ARRIBAR EN COTXE:
Si veniu amb cotxe, les opcions més directes són:
Ronda de Dalt (sortides 10 i 11, segons el sentit de la marxa).
Final de l'avinguda Diagonal a l'altura de Zona Universitària / Caserna del Bruc seguint
les indicacions.
La zona directa que rodeja la Fundació és una zona blava, és a dir, que s'ha de treure
un tiquet per un temps limitat i introduir-lo a una zona visible del cotxe.
Al Carrer Santa Rosa, 39, fent cantonada amb l'accès a la Fundació hi trobarà un
pàrquing SABA. El pàrquing SABA, disposa de diverses versions de vals "Saba Tempo"
sobre la tarifa vigent. Consulti al personal del pàrquing o truqui al
932 806 049
.
ARRIBAR DES DE L'AEROPORT:
La millor opció és anar en tren fins a l'Estació de Sants. El trajecte dura uns 25 minuts i
surten amb una freqüència de cada 30 minuts.
Des de l'Estació de Sants agafi la línia 3 de Metro Canyelles / Zona universitària a la
parada Sants Estació i després de 5 parades baixi a la parada de Zona Universitària.
Agafi la línia de bus JM -(Justmetro) Sant Just Desvern – Barcelona, a la parada Av.
Exèrcit Trias i Giró - Alfambra; després de 4 parades baixi a Pg. St. Joan de Deu, al
costat de l'Hospital hi ha l'Edifici Docent, on es troba la Fundació.

