INFORMACIÓ PRÀCTICA SOBRE EL CONGRÉS INTERNACIONAL
LA ICONOGRAFIA MUSICAL A LA MEDITERRÀNIA I EL SEU IMPACTE SOBRE LA CULTURA
EUROPEA AL LLARG DE LA HISTÒRIA

Barcelona, 4-6 d’octubre de 2010
El Congrés tindrà lloc a la seu de la Societat Catalana de Musicologia, que es troba a la
Casa de Convalescència de l’Institut d’Estudis Catalans, al bell mig del centre històric de
Barcelona (carrer del Carme, 47).
Podeu veure el mapa de l’entorn i altres webs d’interès, seguint els següents enllaços:
• Mapa del carrer del Carme
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=ca&geocode=&q=carrer+del+carme+47+barcelo
na&sll=40.396764,3.713379&sspn=10.371017,19.775391&ie=UTF8&ll=41.380802,2.1
70916&spn=0.019964,0.038624&z=15&iwloc=addr
• Guies de Barcelona
http://www.barcelonaturisme.com
http://www.bcn.es/es/ehome.htm
• Hotels
http://www.hotelturin.com
http://www.hoteljazz.com
• Residència d’Investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
http://www.residencia-investigadors.es

ARRIBAR A BARCELONA
Aeroport de Barcelona
L’aeroport de Barcelona està situat a 18 km del centre de Barcelona. Hi ha diverses
maneres d’arribar al centre de la ciutat:
En tren
La Terminal 1 està connectada amb l’estació de tren per mitjà d’un servei d’autobús
gratuït.
La Terminal 2 està connectada amb l’estació de tren per mitjà d’una passarel·la.
Els trens passen cada trenta minuts, de les 6.08 a les 23.08 hores (són vint minuts de
trajecte fins a arribar a l’Estació de Barcelona Sants). Des de l’Estació de Sants, la millor
manera d’arribar a l’Institut d’Estudis Catalans és agafar la línia verda del metro (L3) en
direcció a Trinitat Nova i baixar a la parada de Liceu o de Catalunya (vegeu
http://www.tmb.net).

En autobús
Existeix un servei d’autobusos que va de l’aeroport al centre de la ciutat (plaça de
Catalunya). Para a totes les terminals cada quinze minuts (de dilluns a divendres des de les
6.00 hores fins a mitjanit, i dissabtes, diumenges i festius des de les 6.30 hores fins a
mitjanit). El telèfon d’informació és +34 934 156 020.
En taxi
Hi ha parades de taxi a les sortides de totes les terminals. El preu és d’uns 30 €, en funció
del trànsit. El telèfon d’informació i reclamacions és el +34 932 235 151.

Aeroport de Girona
Una altra possibilitat és arribar a Barcelona des de l’aeroport de Girona, situat a 100 km de
Barcelona. Hi ha un autobús que uneix l’Estació del Nord de Barcelona amb l’aeroport de
Girona (http://www.sagales.com/index.php?secc=content&idsecc=7 i http://www.gironaairport.net).

MOURE’S PER LA CIUTAT
La manera més ràpida de desplaçar-se per Barcelona és amb el metro o amb l’autobús. El
més recomanable és adquirir una T10, una targeta multiviatge de metro i autobús que té
una validesa de deu viatges. El preu aproximat és de 7,85 €.

* Per a qualsevol altre aclariment podeu contactar amb nosaltres al telèfon +34 935 529 103

