Com arribar a…
... la Facultat de F ilosof ia i Lletres de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
el divendres 8?
Amb tren
•

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC):
Parada “Universitat Autònoma” de la línia del Vallès S2 (Barcelona Plaça de Catalunya –
Sabadell Rambla). Un cop a l’estació, el camí més senzill és anar fins a la Plaça Cívica, girar a
l’òptica i pujar la rampa fins a l’esplanada de la Biblioteca d’Humanitats. Hi ha altres camins
peatonals indicats en el plànol del campus amb línies verdes puntejades.

•

Rodalies de Catalunya:
Parada “Cerdanyola Universitat” de les línies R7 (Sant Andreu Arenal – Cerdanyola
Universitat) o R8 (Martorell – Granollers Centre). A l’estació hi ha un servei gratuït
d’autobusos que la comuniquen amb els diferents edificis del campus. Cal agafar la línia 1
(Renfe – Rectorat per Ciències) i baixar a la parada “Filosofia i Lletres”.

Amb cotxe
•

Autopista AP‐7 pel lateral B30 o Autopista del Vallès C58. En ambdós casos la sortida és
“Universitat Autònoma” i després les facultats solen estar ben indicades amb cartells.

Amb autobús
•

Línia A3 de l’empresa Sarbus des de l’estació de Fabra i Puig (Barcelona) fins al campus
cada 30 minuts. La parada “Filosofia i Lletres” està ben bé davant de la Facultat.

PLÀNOL DEL CAMPUS DE LA UAB

Com arribar a…
... la Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona el dissabte 9?
La Casa de la Convalescència es troba al xamfrà entre els carrers de Sant Quintí i de Sant
Antoni M. Claret de Barcelona.

Amb metro
•

L5 (blava), parada Sant Pau / Dos de Maig.

•

L4 (groga), parada Guinardó / Hospital de Sant Pau.

Amb autobús
•

Línies 15, 19, 20, 35, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192.

PLÀNOL DEL TRANSPORT PÚBLIC I ELS APARCAMENTS

PLÀNOL DE CARRETERES

