
La Universitat Autònoma de Barcelona

El campus de la UAB està situat a uns 20 Km. de Barcelona, a Bellaterra (Cerdanyola
del Vallès), entre Sabadell i Sant Cugat del Vallès

Un cop esteu al Campus, seguiu les indicacions RECTORAT.

A continuació donem unes indicacions per anar al Campus.

Des de Barcelona, en tren. Recomanat
La millor manera d’anar a la UAB és amb els Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya ĺınia Barcelona-Sabadell, estació Universitat Autònoma.
Des de l’estació de plaça Catalunya a l’estació Universitat Autònoma es tarda uns 35
minuts. Hi ha un tren cada dotze minuts.

Des de Barcelona, en cotxe, sortint per la Meridiana

1. Preneu l’autopista C-58 (abans, A-18) direcció Sabadell-Terrassa-Manresa (aquest tros
no és de peatge).

2. Sortiu per la Sortida 11: Sabadell S., Bellaterra, Universitat A.

3. Seguiu direcció Bellaterra, Universitat A. Després d’un pont sobre l’autopista, a uns
500 m., hi ha una rotonda, on ja està indicat Universitat Autònoma.

Des de Barcelona, en cotxe, sortint per la Diagonal

1. Sortiu per la Diagonal, direcció Lleida-Tarragona (B-23, abans A-2).

2. A la Sortida 24 (a uns 14 Km. des de Barcelona) enllaceu amb l’autopista AP-7,
B-30, direcció Terrassa, Girona, França. Ara hi ha dues opcions:

A. (Recomanat) Seguir per la calçada lateral, B-30, direcció Girona-França.

3. Després de diversos encreuaments, trobareu la sortida Cerdanyola, Parc Tec-
nològic del Vallès, Bellaterra, St. Cugat, que no heu de prendre.

4. Sortiu per la sortida Cerdanyola, Parc Tecnològic, Universitat
Autònoma, Parc Bombers. Ja veureu els indicadors de la universitat.

O bé:

B. Seguir per l’autopista AP-7 (aquest tros no és de peatge) direcció Girona-França.

3. Després de l’Area de Servei Bellaterra, sortiu per la sortida Universitat
Autònoma de Barcelona. Aquesta sortida també té el rètol Barcelona,
Sabadell, Terrassa. Anireu a parar a la B-30.

4. Sortiu per la sortida Cerdanyola, Parc Tecnològic, Universitat
Autònoma, Parc Bombers. Ja veureu els indicadors de la universitat.
Atenció: es surt de l’autopista al 2n. carril de la B-30, i a uns 500 m. cal
sortir de la B-30 pel carril de la dreta.



Des de Barcelona, en cotxe, pels Túnels de Vallvidrera (Peatge)

1. Sortiu de Barcelona pels túnels de Vallvidrera (E-9).

2. Sortiu per la Sortida 13A i seguiu direcció Girona-França.

3. Ara podeu seguir per la calçada lateral, B-30, direcció Girona-França, o per l’autopista
AP-7 direcció Girona-França. Vegeu els punts A i B del requadre Des de Barcelona,
sortint per la Diagonal.

Des de Lleida o Tarragona.

1. Aneu per l’autopista AP-7 (abans A-2 o A-7) direcció Barcelona

2. Després de l’àrea de Servei Llobregat, i a l’alçada de la fàbrica de ciment, seguiu direcció
Girona-França, Terrassa, Barcelona túnels de Vallvidrera, E-15, AP-7.

3. Ara podeu seguir per la calçada lateral, B-30, direcció Girona-França, o per l’autopista
AP-7 direcció Girona-França. Vegeu els punts A i B del requadre Des de Barcelona,
sortint per la Diagonal.

Des de Girona.

1. Aneu per l’autopista AP-7 (abans, A7) direcció Barcelona

2. Després de Granollers, agafeu un dels dos carrils de la dreta direcció Lleida-Tarragona,
Sabadell-Terrassa, Barcelona túnels de Vallvidrera, E-15, AP-7

3. Sortiu per la Sortida 20, que indica B-30, C-58 Sabadell-Terrassa, etc., i seguiu pel
carril de l’esquerra fins que entreu a la Calçada lateral, B-30 (el carril de la dreta
va a l’autopista C-58 Sabadell-Manresa). Heu de seguir tota l’estona direcció Lleida-
Tarragona, Barcelona túnels de Vallvidrera

4. La sortida de la Universitat Autònoma està 1Km. més endavant.

Nota. Per tornar per l’Autopista AP-7 direcció Girona podeu fer el següent:

1. Agafeu la B-30 pel mateix lloc on heu entrat al campus de la UAB, direcció Lleida-
Tarragona

2. Seguiu pel carril lateral (sense entrar a l’autopista).

3. Sortiu a la primera sortida Sant Cugat, Cerdanyola; al semàfor, tombeu a l’esquerra
direcció Sant Cugat, i després del pont sobre l’autopista, torneu a tombar a l’esquerra
per a agafar la B-30 direcció Girona-França.


