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El Campus de la Diagonal Portal del Coneixement està cobert per dues estacions de la línia 3 de metro (L3), que des de 
l’any 1975 connecten el Campus amb el centre de Barcelona i els barris del Nord-est de la ciutat. Les estacions 
segueixen l’eix de la Diagonal i permeten accedir a tots els centres de la UB, amb excepció de les instal·lacions 
d’Esports UB, on la distància és superior a 400 metres i el desnivell en el tram d’accés a peu és superior al 4%. Tot i la 
proximitat de les línies L5 de metro i L6 de FGC, cap d’aquestes inclou els centres de la UB al Campus dintre del seu 
radi de cobertura. 

El temps de desplaçament per accedir a Palau Reial, l’estació central del Campus, s’estima en sis minuts des de Sants-
Estació, que permet el transbordament amb tota la xarxa de Renfe, i en 17 minuts des de Plaça Catalunya. A aquest 
valors cal afegir 1 minut més per a l’estació de Zona Universitària, el temps d’accés i espera des del lloc d’origen, que 
és variable, i el temps del tram final entre l’estació i l’edifici de destí, que pot arribar fins a set minuts en algunes zones 
del Campus Sud. 

Tenint en compte la 
capacitat dels vehicles 
(entre 800 i 900 
persones) i els intervals 
de pas mitjans en hora 
punta, la L3 pot donar 
servei a gairebé 16.000 
persones per hora. 

D’acord amb les dades 
de l’enquesta de 
mobilitat de l’any 2010, 
el metro és el principal 
mode de transport al 
Campus de la Diagonal, 
ja que un 36% de la 
comunitat universitària 
arriba amb la L3. 

 
En funció del lloc de residència, el metro és l’opció més utilitzada per arribar al Campus entre els que viuen a Barcelona 
(36,5%), i també des de tots els districtes s’utilitza majoritàriament aquest mode de transport, excepte des de Gràcia i 
Sarrià-Sant Gervasi, on es fa servir més l’autobús. La població que resideix a la resta de comarques també fan servir 
majoritàriament el metro, amb excepció de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat, on predominen els 
accessos al Campus en autobús. 

La intermodalitat és predominant en el perfil de mobilitat de la comunitat universitària de la UB al Campus, i el metro 
n’és un bon exemple. Més del 90% de la comunitat universitària del Campus que accedeix amb Renfe fa transbord amb 
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metro, mentre que els usuaris de FGC transborden majoritàriament amb metro (62%), però també fan servir l’autobús 
(25%). Aquesta característica respon a la distribució de la xarxa ferroviària, ja que les persones que utilitzen Renfe 
arriben totes fins a l’estació de Sants, i la L3 de metro és, l’opció més ràpida i de major capacitat per accedir. 

En canvi, els usuaris de FGC enllacen amb la L3 a 
l’estació de Plaça Espanya (línia Anoia-Llobregat, a 
6-7 parades), o a la de Plaça Catalunya (línia Vallès, 
a 11-12 parades del Campus), un trajecte llarg que 
es pot cobrir en autobús ja que la Plaça de 
Catalunya està molt ben comunicada. En aquest 
cas sí existeixen alternatives que permeten 
diversificar la intermodalitat. 

El metro s’utilitza molt freqüentment combinat amb 
desplaçaments a peu (25%), tot i que també són 
destacables les combinacions amb Renfe (30%), o 
els desplaçaments unimodals o sense combinació 
(27%). La resta de modes es combinen poc amb el 
metro, tot i que quan ho fan configuren la principal 
combinació amb aquell mode (per exemple, arriben 
en metro el 90% dels usuaris que prèviament han 
utilitzat Renfe, un 62% dels usuaris de FGC, i un 
53% dels que prèviament s’han desplaçat a peu). 

Malgrat ser un mode de transport d’alta capacitat, es pot afirmar que els accessos en metro al Campus pràcticament 
no tenen marge per créixer degut a que la L3 ja es troba al límit en no poder ampliar ni les freqüències de pas ni el nivell 
d’ocupació en hora punta. Diversos projectes d’infraestructures permetran accedir en metro al Campus des de municipis 
que ara no disposen d’aquesta alternativa de transport. Per exemple, l’ampliació de la línia L3 de metro de Zona 
Universitària amb nou noves estacions facilitarà l’accés al Campus des d’Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat. 

 
Però el projecte més ambiciós i amb més impacte és el de les línies L9 i L10 de metro, que tindrà dues estacions al 
Campus Sud i una altra al Campus Nord. Tot i que el Campus de la Diagonal no es beneficiarà en la seva totalitat de les 
noves línies fins la posada en servei de l’últim tram de l’obra (més enllà del 2016), ben aviat comptarà amb la connexió 
entre l’estació de Campus Sud i diverses zones de l’Hospitalet de Llobregat (Collblanc, Torrassa, Gornal i el recinte firal), 
Barcelona (Plaça Cerdà, Zona Franca i el Port) i el Prat de Llobregat. Un cop finalitzades les línies L9 i L10, els residents a 
la part alta de la ciutat disposaran d’una molt bona alternativa a l’autobús, el cotxe o la motocicleta, i també podran 
accedir al Campus de forma directa. 
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