L’accés a l’establiment es pot fer mitjançant transport públic, automòbil, moto, bicicleta
o a peu. A continuació es descriuen les possibilitats per accedir-hi:
Ferrocarril i metro
Totes les línies de metro, FGC i Rodalies que tenen parada a Universitat o Plaça
Catalunya. Des d’aquestes ubicacions es continua a peu - 5 i 10 minuts
respectivament- fins arribar al CCCB.
Connexió amb les estacions de Plaça Catalunya, les més properes al CCCB pel que
fa al transport en tren i ferrocarril:
•

FGC: connexió amb les línies urbanes L6 i L7 i amb les interurbanes S1, S2,
S5, S6 i S7

•

RENFE: Rodalies de Barcelona: R1, R3 i R4, així com serveis regionals R12 i
RG1.

•

Metro: línies L1 i L3.

Connexió amb l’estació de Plaça Universitat:
•

Metro: línies L1 i L2.

Autobús
Totes les línies d’autobús que tenen parada a Plaça Universitat o a Plaça Catalunya.
Des d’aquestes ubicacions es continua a peu - 5 i 10 minuts respectivament- fins
arribar al CCCB.
A continuació, es llisten les línies d’autobús que disposen de parada a menys de 10
minuts a peu del CCCB:
•

Autobús de barri: línia 120.

•

Xarxa de bus de trànsit ràpid (xarxa ortogonal d’autobusos de Barcelona):
línies H12, H16, V13 i V15.

•

Línies regulars: línies 7, 24, 41, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 66, 67 i 91.

•

Autobús interurbà: línies L94, L95, E95 (Castelldefels i Baix Llobregat), E15.1
i E16 (Sitges i Vilanova), E11.1 i E11.2 (Mataró), C3, C4 i C6 (Premià de Mar,
Vilassar de Dalt i Cabrera) i L850 (Manresa, Berga, Olesa de Montserrat i altres
poblacions de la llera del Llobregat).

Automòbil
Els aparcaments principals més propers estan ubicats a la Plaça dels Àngels, a la
Plaça de Castella i a la Plaça de Catalunya.

Mapa resum de les estacions i parades de transport públic a l’entorn del CCCB. La icona
de color taronja indica la localització del centre. Les diferents parades de ferrocarril, metro i
autobús es representen amb els seus propis pictogrames identificatius.

