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La Residència
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Fer nous amics. Viure al màxim. Tenir a la teva
disposició els millors serveis i instal·lacions. Sentir-se
com a casa en el millor allotjament residencial de
Barcelona. És la vida a XIOR Diagonal -Besòs.

La nova residència per persones de l'àmbit acadèmic i
professional a Barcelona, està dissenyada per oferir-te
una experiència única. XIOR Diagonal-Besòs no és
només un allotjament, és un estil de vida.

Gaudeix de la vida! 
Gaudeix #XiorFamily!
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Xior és la primera residència d'estudiants sostenible de
Barcelona. L'edifici ha estat construït amb els últims materials
que permeten un menor impacte en el medi ambient. A més,
quan menjis a XIOR Diagonal-Besòs  estaràs ajudant a un
projecte social que dóna treball a persones en risc d'exclusió
social.

C O N C I È N C I A  E C O
Màxim estalvi d'energia, màxim confort i mínim

impacte en el medi ambient. 
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Accessos a la residència oberts 24h.

Gimnàs, sales comuns i bogaderia oberts 24h.

Terrasses comuns i piscina de 10:00h a 21:00h.

Restaurant:

Instal·lacions i
horari
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•De dilluns a divendres:
Esmorzars - 7:30 a 10:00
Dinars - 13:00 a 15:00 
Sopars - 20:30 a 22:00 

•Caps de setmana:
Esmorzars - 9:00 a 11:00 
Dinars - 13:00 a 15:00 
Sopars - 20:30 a 22:00 
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La residència disposa de personal a recepció els 365 dies
de l'any, les 24 hores. Per temes administratius; de dilluns
a divendres. Per a qualsevol incidència pots dirigir-te
directament a recepció o contactar a través de:

+34 937 86 68 33
 
+34 683 40 48 91

diagonalbesos@xior.es

Av. de Francesc Botey, 51, 08930 Sant Adrià de
Besòs, Barcelona.

LA NOSTRA
DIRECCIÓ
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Et recordem que pots fer ús d'aquestes
instal·lacions amb visitants que no s'allotgin a la
residència, sempre dins l'horari de visites de 07:00
a 22:00 h i de manera limitada amb autorització
prèvia.



03 Wifi

Connexió ràpida i segura 

A l'arribada a la residència et donarem el teu propi codi
d'internet, únic i vàlid només per a tu, que garanteix la
velocitat i la seguretat de les teves dades.

Podràs connectar dispositius il·limitats via WIFI i
disposes d'un mòdem a la teva habitació amb 4 ports
LAN.

Posem a la teva disposició el servei d'Internet
HelpDesk per que puguis preguntar i resoldre
qualsevol dubte sobre la xarxa

08



Servei de neteja04
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La neteja de les habitacions es realitza una vegada cada 15 dies.
Els residents han de desallotjar les habitacions abans de les
09:30  i fins a les 15.00 h, havent deixat l'habitació en condicions
adequades per a facilitar la feina al personal. El resident
romandrà fora de l'habitació mentre es realitzen les labors de
neteja.

Neteja diària per 12€ al dia.

Kit d' “amenities” d'higiene personal per 4€ el pack
(gel, xampú, raspall i pasta de dents).

Lloguer de parament 5€ al dia per estades inferiors
a 2 setmanes. A partir de 2 setmanes fins a 2 mesos
cost màxim de 75€ (sota disponibilitat).

Business pack: amenities d'higiene personal +
parament + neteja diària per 17€

Les cuines estan equipades amb electrodomèstics, però
sense parament. No obstant això, posem a la seva
disposició:
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Cuina de mercat on, a través de la formació, es dóna resposta a persones que volen tenir l'oportunitat  de treball. El
millor, el valor humà i social amagat sobre fogons i serveis.

D’ins neix per fer realitat la missió de la Fundació de Formació i Treball d'acompanyar a les persones en el seu camí cap
a la inserció laboral. Formem, acompanyem, preparem a les persones per afrontar el canvi de manera autònoma i les
conectem a noves oportunitats.
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Nyam!

Restaurant

Menú esmorzar: 5€
Menú dinar o sopar: 9,50 €



Xior Diagonal – Besòs organitza activitats a l'aire lliure
i a l'interior durant tot l'any!
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Activitats
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¿Com coneixer-nos?

Forma part de la nostra comunitat i assabenta't de
tot el que succeeix. 
Segueix-nos en Instagram, i a més rebràs
informació per email o WhatsApp.

Festes i events
Escola d'idiomes
Tallers
Activitats esportives 
Excursions 
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+34 683 40 48 91xior_besos
 



El barri
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Vols saber on és la farmàcia més propera? L'hospital més a prop? Quins són els serveis al teu voltant? 
Quins llocs hi ha d'interés?
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Y GUARDA el MAPA

Consell: Si descarregues el MAPA en el teu telèfon per usar-lo sense connexió, podràs usar-lo SENSE DADES
No et perdràs!

 
 

Fes clic AQUÍ
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Mapa



Punts d'interès08
Hospital 
Centre Fòrum (Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona)
Carrer de Llull, 410, 08019 Barcelona

Farmàcia
Farmàcia Santaeugenia 
Rambla de Prim, 45, 08019 Barcelona 
933 07 11 55

Supermercat 24h
Condis
Av. d'Eduard Maristany, 33, 08930 Sant Adrià de Besòs,
Barcelona. 07
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09Oci Local

1

A 10 minuts de Xior:

Centre comercial Diagonal Mar

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Platja del Maresme Fòrum



A més de 10 minuts:

Creacions de Gaudí: la Sagrada Familia, la
Pedrera, el parc Güell.

El mercat de la boquería.

Font de Montjuïc.

Platja de la Barceloneta.

El barri Gòtic.
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Metro
Las parades més pròximes a la residència són MARESME FORUM (L4) situada en Carrer de Llull i
BESÒS MAR (L4) situada en Carrer d’Alfons el Magnànim.

Tramvia 
Les parades més properes a la residència són Campus Diagonal Besòs T4: Ciutadella Vila Olímpica
(direcció Barcelona) i Estació de Sant Adrià (direcció Besòs) situades en Avinguda d'Eduard
Maristany.

Autobús
Las següents línies d'autobús es detenen prop de la nostra residència: H16 (Sant Ramón de
Penyafort – Ronda Litoral) V33 (Sant Ramón de Penyafort – Av. Eduard Maristany

Taxi
93 399 37 37

Transportes
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Tren 
La línia R2N Sant Celóni fins a Barcelona-Sants + transbord a R1 Mataró fins a
Sant Adrià de Besòs + caminar 20 minuts. Temps de viatge: 1h aprox.

Metro i autobús
(Preu del tíquet 4,60€)
Bus A2Pl. Catalunya – Fontanella (des de Terminal C) fins a Pl. Espanya + L1 fins a
Glòries + Tram T4 fins a Port Fòrum. Temps de viatge: 1h aprox..

Cabify
Tarifes variables. Entre setmana, aproximadament 1,11€ el minut.

Podem organitzar la teva transferència en taxi, envía'ns un correu electrònic a 
 diagonalbesos@xior.es i t'informem de tots els detalls.

 (Preu del tíquet 4,20€)11 Recorregut des
de l'aeroport
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Per arribar des de l'aeroport fins a Xior Diagonal – Besòs tens
diverses opcions.



Contactes
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