Com arribar a l’IGTP

El Campus Can Ruti és a uns 30 minuts de trajecte amb cotxe des del centre de
Barcelona. Tot i que la manera més pràctica d’arribar sigui per carretera, hi ha
diverses opcions per arribar amb transport públic.

Amb vehicle privat o taxi:
GPS: 41º29’4.974’’N | 2º14’20.379’’ E
Aquestes són les opcions:
- B20: des de Barcelona (sortida 21), des de Mataró (sortida 23)
- C31-32: des de Barcelona (sortida Badalona Centre – Mollet), des de Mataró (sortida Badalona Nord – Mollet)
- BV-5011, des de Montcada i Reixac
- B-500, des de Mollet del Vallès

Amb transport públic:
Hi ha diverses opcions, totes depenen de la connexió final amb bus. El temps de viatge pot variar entre 30-60 minuts.

L1
L9N

Fondo – connexió amb B27/B19

Vall d’Hebron – Can Ruti

L1
L4

Urquinaona – connexió amb B24

B24

Ronda Sant Pere – Can Ruti

L1

Sant Andreu – connexió amb M28

M26

Rodalies Sant Adrià del Besòs – Can Ruti

L2

Pompeu Fabra – connexió amb B26/B6/M28

M28

Rodalies Sant Andreu Comtal – Can Ruti

L3

Vall d’Hebron – connexió amb B19

E33

Tiana/Montgat – Can Ruti

L10N

La Salut / Llefià – connexió amb B19/B24

N.11

Pl. Catalunya (BCN) – Can Ruti

M6

Rodalies Badalona – Can Ruti

B12

Pl. Lluís Companys (Montcada) – Can Ruti

M19

Indicacions de l’empresa gestora del servei de busos:
http://www.tusgsal.cat/cat/servei-d-autobus/can-ruti-barcelona.html
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Un cop al campus:

Amb taxi o amb cotxe particular, cal accedir a la zona de visites de l’IGTP.
Un cop al campus, a la rotonda, quedant a mà dreta l’Hospital i les parades del bus, cal agafar la sortida que
continua la pujada. Després d’uns 100 metres, es veu ben senyalitzat el trencall a mà dreta, que baixa a l’IGTP.
La recepció és a l’edifici IGTP Mar.

A peu, des de la parada del bus, es pot seguir el mateix camí. És a dir deixant enrere les parades del
bus, cal creuar el pas de vianants en direcció muntanya i continuar caminant pel voral de la carretera del
tanatori. Passarem una zona no asfaltada d’aparcament a mà dreta, cal continuar amunt fins a trobar el
trencall senyalitzat, per baixar a l’IGTP. La recepció és a l’edifici IGTP Mar.

