Indicacions per arribar a FPA
I011.v01

Coordenades GPS:
Graus, Minuts, Segons:
41º 49’ 27” N
02º 12’ 52” E
Graus Decimals:
Lat: 41,824199º
Long: 2,214563º
VTM:
X= 434773,83E
Y= 4630561,79 N

Casanova de la Font. 08500 Balenyà
Tel. 93 882 18 18 / Fax. 93 882 01 06
e-mail: fpa@fpa.cat
www.fpa.cat

Indicacions sobre com arribar al nostre despatx:
1. Per la C-25 (Eix Transversal, Direcció Lleida): Després de la sortida núm.180, seguir pel tram
conjunt amb la C-17 i continuar per la C-17 en direcció a Barcelona (anar al punt 3).
2. Per la C-25 (Eix Transversal, Direcció Girona): Sortida núm.176, seguir per la carretera
C25D/C154. Seguir les indicacions cap a la C-17 en direcció a Barcelona (anar al punt 3).
3. Per la C-17, direcció cap a Barcelona: sortida núm. 47, Hostalets de Balenyà Nord, just
després de Tona i l’àrea de servei 4 Carreteres.
4. Per la C-17, direcció cap a Vic: sortida núm. 47 Hostalets de Balenyà Nord, després de les
sortides de Centelles i d’Hostalets de Balenyà Centre.
Un cop arribats al municipi de Balenyà, seguir tot recte per la carretera de Ribes (direcció sud,
paral·lel a la C-17), en baixada. Passar l’estació de servei ES Balenyà (queda a mà esquerra) i
també la desviació a mà esquerra cap a l’interior del municipi; continuar fins a la cruïlla cap a la
dreta en direcció al polígon industrial i al Santuari de l’Ajuda.
Passant la rotonda del polígon industrial de dret, es creua la C-17 per sota; seguir en direcció al
cementiri i continuar fins al Santuari de l’Ajuda. Quan estàs davant del parc infantil, a l’esquerra
arrenca un camí de terra (cap al Roc Gros). Trobareu una primera casa, “Casanova del Solé” i
una mica més endavant un camí asfaltat a mà dreta que porta fins al despatx de FPA.
També podeu consultar www.fpa.cat; i per qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb
nosaltres per telèfon (938821818) i us anirem fent les indicacions que siguin pertinents.
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