
INFORMACIÓ 
 

Distància.- 10,236 Km 
Durada.-      3,24 hores 
Dificultat.- Mitja – Baixa 
Superfície: 30% urbà, 70%bosc 
Els horaris del recorregut són orientatius 
 

HORARIS 
 

09,00h. Inici de la concentració 
10,00h. Sortida 
11,05h. Parada per esmorzar al Llorito 
12,05h. Descans al Gurugú 
13,24h. Arribada al Monnars 
 

Com arribar 
 

L1 Boscos - L9 La Móra  
L1E Solimar-Escorpi 
 

Tornada 
 

L1 Boscos - L9 La Móra  
L1E Solimar-Escorpi 
 

LLOCS DE COMPRA TIQUETS 
Del 1 al 10 de Setembre 
 

HOTEL SANT JORDI 
FARMÀCIA CIUTAT RESIDENCIAL 
TENNIS PARK 
RESTAURANT BRASERIA SAVINOSA 
FORN CENTRE COMERCIAL BOSCOS 
RESTAURANT CA L’ERMITÁ 
TENNIS TARRAGONA 
PASTISSERIA LA VALL 
 

INSCRIPCIÓ MÉS FIDEUÁ  6€ 
Els beneficis d’aquesta caminada aniran 
destinats a col·laborar amb 
El banc d’aliments del Loreto. 
 

A l’arribada es requerirà el tiquet 

REGLAMENT 
 

1r.S’ha de respectar en tot moment l’itinerari 
establert, atenent les indicacions del personal 
de l’Organització. 

2n.L’Organització declina tota responsabilitat 
sobre aquells que no sàpiguen dosificar 
l’esforç i abusin de la seva condició física. 

 

Recorregut: Monars-Llorito-Monars 
10,236Km 
 

Hora     Km 

10,00  Sortida del centre Cívic de          00,000 
           Llevant ( Monnars) 
10,03  Carretera TP 2039, Tgna-           00,360 
          EL Catllar, la travessem 
10,04 Agafem un corriol que ens surt    00,086       

         per l’esquerra i el seguim.  

10,07 Carrer Urb. Llevantina, el            00,286 

         seguim tot anant pujant. 

10,21 Carretera de Boscos, girem cap  01,086 

          la dreta seguim pujant.  
10,26 Urb. Els Pinars, deixem la            01,386 

carretera de boscos i agafem el               
Carrer G d’aquesta urb. I el  

          seguim fins trobar pal indicador.  
10,51  Pont de l’ AP 7, el travessem      02,986 
           per sota i seguim ara per una    

        sota i seguim ara per una  
       explanada marcada amb els  
       senyals de L’Anella Verda. 

11,05  Llorito, entrem dins el             02,886 

          recinte del Santuari i  

          descansem, durant 30minuts.   
11,37  Girem cap la dreta seguint el       03,086 

        camí de les Coves del llorito. 
12,03  Cruïlla de camins, pal indicador   03,386      

       GR 172, Tgna – Montserrat, 
       Girem cap la dreta i el seguim tot 
       pujant. 

12,12 Carretera de Mas Enric,                 04,936 
la seguim direcció est, paral·lels 

                 a la AP7. 
12,40  El Gurugú, 176m altitud on hi         06,936 

                trobem antenes de telefonia. 
   12,48     Pont de L’AP7, Boscos, el              08,136 
                 travessem i anem baixant cap 
                 la urb. 
   12,55     Cruïlla de carrers, girem cap          08,636 
                 l’esquerra i agafem el carrer del 
                 Pardal. 
   13,22     Carretera TP 2039, la travessem   10,170 

                 i entrem al poble del Monnars. 
   13,24     Centre Cívic de Llevant, final.        10,236 
   

    
  



Els barris de Llevant de la Ciutat de Tarragona han 
estat objecte d’un canvi residencial important en el 
darrers anys. Així, molts veïns han establert a 
Llevant el seu domicili habitual i amb caràcter 
permanent. En aquest sentit, Llevant és una de les 
zones de Tarragona de més creixement urbanístic i 
demogràfic. Aquest fet comporta atendre als serveis i 
equipaments propis d’un àrea consolidada com a 
nucli urbà.  
 
La Federació d’Associacions de Veïns de l´Àrea de 
Llevant de Tarragona, abasta des de l’Arrabassada 
fins a Ferran, amb una població superior als 16.000 
habitants, té l’objectiu de recollir i consolidar en un 
pla d’actuacions les possibilitats i necessitats 
d’aquest creixement, a més d’estudiar les 
necessitats actuals, tot de manera eficient i 
sostenible i d’acord amb els veïns de Llevant, tenint 
en compte la conjuntura econòmica.  
 
La manca d’equipaments, parcs públics, escoles 
bressol, serveis sanitaris, mobilitat, seguretat, ....... 
junt amb els problemes derivats del no traspàs de la 
N-340, l’antic desviament de Tarragona a la zona del 
Nàstic, la Ciutat Residencial o el Preventori, ...... en 
són un bon exemple.  
 
Un dels reptes d’aquest any és l’existència d’un 
Centre Cívic de LLEVANT, situat a Monnars.  
 
Cal dir que Llevant és de Tarragona, un barri més de 
la Ciutat i com a tal s’ha de tractar.  
 
Finalment, us convidem a la III Caminada Popular, 
del proper 14 de setembre, pels barris de Llevant per 
conèixer i apropar-lo més a Tarragona. Gràcies. 
 
Carles Pedreño 
President FAV Llevant 
 
 
 
 
 

PATROCINEN 
 

                    
 

 
 

COL·LABOREN 

 

  

       

                                   

 

 

 
 
 

III CAMINADA DE LLEVANT 
Coneguem el nostre entorn 

 

14 de Setembre 2014 
  

        
 
 

ORGANITZA 
 

 
 

Av. Del Cel, 18 43007 Tarragona 
info@favllevant.cat 
www.favllevant.cat 
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