
 

Com arribar a l’IGTP 

En cotxe / taxi: 

Som a 20 minuts del  centre de la ciutat i la millor manera d’arribar es en cotxe o taxi. Som a prop de 

l’Hospital  fet que us pot servir de referència : 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

(Conegut com a Can Rutí) 

GPS: 41°29’06.66”N 2°14’21.27”E 

 

Des de Barcelona preneu la B20 (Rondes i Nus de la Trinitat) en direcció a Mataró. L’hospital està 

senyalitzat  a la sortida 21 (Badalona Centre) de la B20. 

Al campus: 

Una vegada us trobeu al campus, el conductor ha de seguir la carretera  que hi ha darrera del pàrking 

i anar fins  a la rotonda on hi ha les parades d’autobús (autobusos grocs). La carretera de l’Institut puja  

des de la rotonda cap amunt. Al cap de munt, a uns 100 metres hi ha l’entrada, queda a la vostra dreta 

i hi ha un senyal de “només vehicles autoritzats”. L’Institut es a baix al fons, té dos edificis: l’Edifici IGTP 

i l’Edifici PMPPC.  Hi ha pàrking entre els dos edificis, en cas de dubte pregunta a la recepcionista de 

l’Edifici IGTP. 

Com arribar a l’IMPPC en transport públic: 

Hi ha varies possibilitats, cada una d’elles depèn de la connexió amb l’autobús. El temps estimat del 

viatge es d’uns 30-60 minuts.  Per anar sobre segur és millor que calculeu 1 hora des del Centre de 

Barcelona. 

- Metro L1 línia vermella . La parada final és “Fondo”, des d’allà connecteu  amb el bus B19 al “Hospital 

Can Rutí”. 

o bé 

- Metro L2 línia Lila. La parada final és “Badalona Pompeu Fabra”, des d’allà surt el bus B26 al “Hospital 

Can Rutí” (aquest bus es directe, tarda uns 15 minuts en fer el trajecte i té una freqüència de pas de 

10 minuts) 

 o bé 

- Tren de Rodalies , línia C1 a “Badalona” , des d’allà surt el bus B26 al “Hospital Can Rutí” 

- Tren Rodalies, línia R2 des de Passeig de Gràcia a Montcada i Reixac, des d’allà surt el bus B12 (Pl. 

Lluis Companys)  en direcció a  “Can Ruti”. 

 

  



 

 

 


