
 

BICICLETADA POPULAR

 

INFORMACIÓ RECORREGUTS:

Hora Inici:  Des de les 10:00 hores fins a les 12

 

• Línies direcció Barris de Ponent (L

la parada en Plaça Generalitat

Roma fins a rotonda Autolica per tal d’agafar la T

ruta normal. 

La línia 6 des de les 10:00h fins 

St. Jordi i després baixarà per Països Catalans (com L

Línies de Ponent, direcció centre (

parada Josep Roqué (des de Riu Clar)

accedirem a la plaça de la Generalitat.

Sant Benilde i com L-3 per Autovia  de Reus. 

Autovia de Reus. 

• Línies direcció Barris de Llevant (L

el recorregut a la parada Pere Martell. Des d’aquí faran ruta normal.

ruta normal. 

La línia 8 després de la parada 

l’Estadi per la rotonda de l’Arrabassada.

• Per L-6 direcció Cooperativa:

pujaran per Països Catalans. A partir de les 11:15h ruta normal.

• Línies 11 i 12 direcció centre

Estanislau Figueres, Rovira i Virgili, Ramon i Cajal, 

partir de les 11:00h ruta normal.

• Per L-8 direcció Hospital, Des de les 10:00h fins les 11:30h aprox., 

l’estadi, sortirem a la Via Augus

ruta normal fins Prat de la Riba.

• Per L-5 i L-85, direcció Sant Salvador

Generalitat i a partir d’aquí farà

•  Per L-5 i L-85, direcció centre: 

A partir de les 11:00h ruta normal.

 

 

 

BICICLETADA POPULAR 
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RECORREGUTS: 

Des de les 10:00 hores fins a les 12:30 hores (aproximadament).

ris de Ponent (L-3, 6, 34, 54): Des de les 10:00h fins les 11:00h

ça Generalitat. A partir d’aquí sortirem per Vidal i Barraquer, Ossó, lateral Via 

Roma fins a rotonda Autolica per tal d’agafar la T-11, rotonda de Gaià. A partir de les 11:00h 

des de les 10:00h fins a les 11:15h aprox. farà ruta normal des de Coop. Tàrraco fins 

St. Jordi i després baixarà per Països Catalans (com L-54), fins Plaça Generalitat.

Línies de Ponent, direcció centre (L-3, 34): Des de les 10:00h fins les 11:00h

(des de Riu Clar), sortirem a la Autovia de Reus i pel Pont de Santa Tecla 

accedirem a la plaça de la Generalitat. (L-6): Després parada Mercat, pujarem pel C/Amposta

3 per Autovia  de Reus. (L-54): Després de Sant Benilde, com L

rris de Llevant (L-8, 11 i 12): Des de les 10:00h fins les 11:00h,

el recorregut a la parada Pere Martell. Des d’aquí faran ruta normal. A par

després de la parada Rambla Vella, continuarem per Via Augusta per arribar a 

per la rotonda de l’Arrabassada. 

irecció Cooperativa: Des de les 10:00h fins les 11:15h Des de 

A partir de les 11:15h ruta normal. 

direcció centre, Des de les 10:00h fins les 11:00h, faran ruta normal fins 

Estanislau Figueres, Rovira i Virgili, Ramon i Cajal, Prat de la Riba. Després a Pere Martell.

partir de les 11:00h ruta normal. 

Des de les 10:00h fins les 11:30h aprox.,  des de la terminal de 

a la Via Augusta per anar a buscar la parada Rambla Vella

Riba. Després a Pere Martell. A partir de les 11:

direcció Sant Salvador: Des de les 10:00h fins les 11:00h, 

neralitat i a partir d’aquí farà ruta normal. A partir de les 11:00h ruta normal.

centre: Des de les 10:00h fins les 11:00h, terminal a Plaça Generalitat. 

ruta normal. 

Trànsit,  Abril 2015. 

:30 hores (aproximadament). 

Des de les 10:00h fins les 11:00h, realitzarem 

per Vidal i Barraquer, Ossó, lateral Via 

A partir de les 11:00h 

rmal des de Coop. Tàrraco fins 

, fins Plaça Generalitat. 

Des de les 10:00h fins les 11:00h, després de la 

a la Autovia de Reus i pel Pont de Santa Tecla 

Després parada Mercat, pujarem pel C/Amposta, 

Després de Sant Benilde, com L-3 per 

Des de les 10:00h fins les 11:00h, començaran 

A partir de les 11:00h 

Augusta per arribar a 

Des de Plaça Generalitat 

faran ruta normal fins 

Després a Pere Martell. A 

des de la terminal de 

ta per anar a buscar la parada Rambla Vella. A partir d’aquí 

A partir de les 11:30h ruta normal. 

, sortiran de la Plaça 

ruta normal. A partir de les 11:00h ruta normal. 

terminal a Plaça Generalitat. 
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• Línia 21, direcció Estació: Des de les 10:00h fins les 11:00h

Rovira Virgili, Centenari, Rambla Nova. 

recorregut normal. 

• Per L-22, direcció Serrallo, d

11:00h ruta normal fins Pere Martell, 33 on es farà terminal. A partir de les 12:00h aprox

normal. 

• Per L-22, direcció Hospital, Des de les 10:00h fi

11:00h sortirem de la parada Mallorca i faran ruta normal fins Pont i Gol. A partir de les 

12:00h ruta normal. 

• Línia 23, direcció Estació: Des de les 10:00h fins les 11:00h

Cajal, Rambla Nova i continuar com L

• Línia 23, direcció Hospital: Des de les 10:00h fins les 11:00h

normal fins a Prat de la Riba.  A partir de les 11:00h ruta normal.
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Des de les 10:00h fins les 11:00h, Rambla Vella, Estanislau Figueres, 

Rovira Virgili, Centenari, Rambla Nova. A partir d’aquí ruta normal. Des de les 11:00h 

des de les 10:00h fins les 11:00h sense servei.

11:00h ruta normal fins Pere Martell, 33 on es farà terminal. A partir de les 12:00h aprox

Des de les 10:00h fins les 11:00h sense servei

11:00h sortirem de la parada Mallorca i faran ruta normal fins Pont i Gol. A partir de les 

Des de les 10:00h fins les 11:00h, Des de Pere Martell, Ramon i 

mbla Nova i continuar com L-21. A partir de les 11:00h ruta normal.

Des de les 10:00h fins les 11:00h, sortirà de l’Estació i farà ruta 

normal fins a Prat de la Riba.  A partir de les 11:00h ruta normal. 

Trànsit,  Abril 2015. 

, Estanislau Figueres, 

A partir d’aquí ruta normal. Des de les 11:00h 

servei. A partir de les 

11:00h ruta normal fins Pere Martell, 33 on es farà terminal. A partir de les 12:00h aprox., ruta 

sense servei. A partir de les 

11:00h sortirem de la parada Mallorca i faran ruta normal fins Pont i Gol. A partir de les 

Des de Pere Martell, Ramon i 

21. A partir de les 11:00h ruta normal. 

de l’Estació i farà ruta 






