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El Campus de la Diagonal Portal del Coneixement disposa de nombroses alternatives de transport públic per accedir-hi, 
com ara el metro i l’autobús que han estat presentades en aquesta sèrie de fitxes. Altres opcions són el tramvia, que 
disposa de parades al propi Campus, i Rodalies, que en combinació amb el metro constitueix un mode de transport re-
llevant per als que resideixen fora de Barcelona. 

Les tres línies del Trambaix (T1,T2 i T3) que connecten la Plaça Francesc Macià amb els municipis de Sant Feliu de Llo-
bregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, 
donen servei al Campus amb les parades de Pius XII, Palau Reial, Zona Universitària i Avinguda de Xile. El temps de vi-
atge respecte la parada de Palau Reial és de 9 minuts des de Francesc Macià (origen / final de línies per un extrem) i 22 
minuts des de Cornellà 
Centre, on enllaça 
amb la L5 de metro. 

El radi de cobertura 
del tramvia al Campus 
permet, en funció de 
les estacions exis-
tents, accedir en 
aquest mode de 
transport a tots els 
edificis de la UB ex-
cepte les instal·lacions 
d’Esports UB, que 
queden més allunya-
des. 

Malgrat que la cober-
tura del Trambaix és 
lleugerament superior a la del metro, ja que disposa de més parades dins el Campus, l’àrea d’influència és diferent, atès 
que les línies fan un recorregut no cobert pel ferrocarril metropolità. De fet, el Trambaix només enllaça amb la L5 de 
metro abans d’arribar al Campus, fent que ambdós modes de transport públic motoritzat siguin complementaris i no 
competeixin entre sí. 

Aquesta complementarietat també es manifesta per la ubicació 
de les parades, ja que trobem estacions intermèdies entre les 
del metro (Pius XII entre Maria Cristina i Palau Reial, i Zona Uni-
versitària entre Palau Reial i Zona Universitària de la L3), 
apropant als usuaris al seu centre de destí. A més, l’estació de 
l’Avinguda de Xile, tot i ser perifèrica, dóna servei al quadrant 
Sud-est, que quedava fora del radi de cobertura del metro. 

El tramvia és utilitzat per un 6,2% dels usuaris per accedir al 
Campus de la Diagonal, proporció que disminueix fins el 4,3% 
entre els residents a Barcelona i augmenta al 8,3% per als que 
viuen fora de la ciutat. Un 42% dels usuaris del tramvia no 
combinen amb cap altre mode de transport per accedir al Campus (42%), però també es freqüent la combinació amb 
recorreguts a peu des del lloc de residència fins l’estació d’origen (31%) i en menor proporció amb el metro (9%). 

Qualsevol projecte que possibilités unir en un futur les línies del Trambaix i el Trambesós permetria afavorir 
l’accessibilitat al Campus en aquest mode de transport, ja que incrementaria dramàticament l’àrea i la població 
cobertes pel tramvia. 

El Tram a la parada de Palau Reial 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/PMD1_Metro.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/PMD2_Autobus.pdf
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En quant al servei de Rodalies i Regionals de Renfe, aquest no permet accedir directament al Campus, però constitueix 
el principal mode de transport per a molts usuaris que combinen amb la línia L3 de metro, principalment a Sants-
Estació. Així, un 90% dels que utilitzen Renfe per entrar a Barcelona després utilitzen el metro per arribar fins al 
Campus. Es pot considerar, per tant, que gràcies a aquesta combinació es pot accedir al campus des dels municipis 
coberts per garebé tota la xarxa de Rodalies Renfe, amb les 
línies R1 (Molins de Rei – Maçanet Massanes), R2nord 
(Aeroport - Maçanet Massanes), R2sud (Estació de França – 
Sant Vicenç de Calders), R2 (Castelldefels – Granollers 
Centre), R3 (l’Hospitalet – Vic) i R4 (Manresa – Sant Vicenç 
de Calders). 

El temps de desplaçament per fer el trajecte entre Sants-
Estació i Palau Reial, que considerem com a estació central 
del Campus, s’estima en sis minuts, 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. 

Entre els projectes ferroviaris de futur que poden incidir sobre l’accessibilitat en Renfe al Campus trobem tant les línies 
L9/L10 de metro com la futura línia de Renfe entre Castelldefels i Zona Universitària. En el cas de les línies L9/L10 de 
metro a més de l’efecte sobre l’accessibilitat directa al Campus de la pròpia línia, que ja serà molt rellevant, cal tenir en 
compte que es modifica significativament el flux procedent de municipis més llunyans del litoral Sud a través de la línia 
R2 Sud de Rodalies, que fins ara només compta amb la combinació amb la L3 de metro des de Sants-Estació, fent pos-
sible una combinació més directa des de les estacions de Prat de Llobregat (amb intercanviador Rodalies – metro) o 
Gornal (ubicada al costat de l’estació de Rodalies de Bellvitge). 

La línia de Rodalies de Renfe que cobrirà el recorregut entre Castelldefels i Zona Universitària preveu, segons el darrer 
projecte, un total d’11 estacions, dues ja existents, les de Castelldefels Platja i Castelldefels coincidint amb l’actual re-
corregut de la línia R2 sud en superfície, i nou noves al tram soterrat: una entre Gavà i Castelldefels, una altra a Gavà (a 
uns 300 metres al sud de les mines prehistòriques), una entre Gavà i Viladecans, una altra a Viladecans, una a Sant Boi 
de Llobregat, una altra a Sant Boi-Molí Nou (on connecta amb l'estació del mateix nom de FGC), una a Cornellà de Llo-
bregat (que enllaça amb la R4 de Renfe i amb la L5 de metro), una a Esplugues de Llobregat i, per acabar el recorregut, 
la de Zona Universitària (on confluirà amb les línies L3 i L9/L10 de metro, el tramvia i la futura estació d'autobusos). 

El temps de viatge estimat entre els extrems de la línia seria d’uns 20 minuts, el que garantiria un accés al Campus 
d’alta capacitat i temps de desplaçament molt competitiu per a la població potencial de 400.000 persones residents als 
municipis per on circularà. Aquesta infraestructura, per tant, permetria reduir significativament la utilització del vehicle 
privat motoritzat per accedir al Campus des del Baix Llobregat, comarca on aquest mode de transport suma prop del 
21% dels desplaçaments d’acord amb les dades de la diagnosi de mobilitat del Campus de la Diagonal Portal del Conei-
xement. 
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Un dels accessos a Sants-Estació (Font: www.barcelonacitytour.cat)

http://www.gencat.cat/rodalies/doc/planol.pdf

