
XXXI PUJADA AL LORETO  
LÍNIES 8-11-12-13 

 

DEPARTAMENT SAE, Octubre 2021. 

Amb motiu de la celebració de la XXXI Pujada al Loreto, les línies 8, 11, 
12 i 13 veuran afectat el seu recorregut des de les 08:30 h., fins a les 
10:30 h., aproximadament, el dia 24 d'Octubre 2021. S'adjunta plànol 
on es veu el recorregut de la cursa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de  les 08:30 h.,  fins a  les 10:30 h.,  (aproximadament),  la Rambla Vella 

restarà  tallada  al  trànsit,  i  des  de  les  09:25  h.,  fins  a  les  10:30  h., 

(aproximadament),  la Via Augusta fins  l'Estadi també. Per aquest motiu,  les 

línies patiran modificacions importants, que tot seguit exposem: 
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Línia 8.- Direcció Hospital, des de les 08:30 h., fins a les 09:25 h., farà 
recorregut normal fins a rotonda Pl. Unesco, per després passar pel Passeig 
Torroja, Av. Catalunya, Rovira i Virgili i des de Prat de la Riba ruta normal. 
L'expedició de les 09:48 h., des de Diputació, Passeig Torroja, Av. 
Catalunya, Rovira i Virgili i des de Prat de la Riba ruta normal. 

Línia 8.- Direcció Estadi, des de les 08:30h fins a les 09:25 h., farà 
recorregut normal fins Pau Casals, i després farà Mª Cristina, Passeig 
Torroja, Sant Antoni, Pl. Unesco, tornar a pujar per Sant Antoni i ruta normal. 
Les expedicions de les 09:20 h., i les 09:50 h., faran recorregut normal fins 
Pau Casals, i després farà Mª Cristina, Passeig Torroja, Camí de la Cuixa. 
Ruta normal. 

Línia 11.-  Direcció Boscos, Des de les 08:30 h., fins a les 09:25 h., ruta 
normal fins a Pau Casals, després farà Mª Cristina, Passeig Torroja, Sant 
Antoni, Pl. Unesco, ruta normal. Des de les 09:25 h., fins a les 10:25 h., des 
de Pau Casals, després farà Mª Cristina i sortirà a la A7, per agafar la sortida 
1168 (El Catllar-Boscos). Després accedirà a Boscos amb normalitat. 

Línia 11.- Direcció Plaça Imperial Tàrraco. Des de les 08:30 h., fins a 
les 09:25 h., ruta normal fins a Pl. Unesco, Sant Antoni, Passeig Torroja, Av. 
Catalunya, Rovira i Virgili, ruta normal. L'expedició de les 09:15 h., farà ruta 
normal fins Savinosa, per després agafar el desviament i entrar per la N-240 
a la ciutat, fins arribar a Plaça Imperial Tàrraco. L'expedició de les 10:10 h., 
farà ruta normal. És possible trobar alguna retenció a l'Arrabassada, segons 
horari establert per l'organització de la cursa. 

Línia 12.- Direcció Ferran, Ruta normal fins a les 08:30 h. L'expedició de 
les 09:20 h., ruta normal fins a Pau Casals, després farà Mª Cristina i sortirà 
a la A7, per agafar la sortida 1168 (El Catllar-Boscos). Després accedirà per 
Ctra. Catllar i Monnars  a N-340. Ruta normal sentit La Mora.  

Línia 12.- Direcció Plaça Imperial Tàrraco, Des de les 08:30 h., fins a 
les 09:25 h., ruta normal fins a Pl. Unesco, Sant Antoni, Passeig Torroja, Av. 
Catalunya, Rovira i Virgili, ruta normal. L'expedició de les 09:58 h., farà ruta 
normal. És possible trobar alguna retenció a l'Arrabassada, segons horari 
establert per l'organització de la cursa.  

Línia 13.- L'expedició de les 10:05 h., des del Passeig de les Palmeres, 
Sant Antoni, Passeig Torroja i sortirà a la A7, per agafar la sortida 1168 (El 
Catllar-Boscos). Ruta normal. 


