
Tractorades Unió de Pagesos 21 de desembre 

(Itineraris provisionals) 

 

  PLANA DE LLEIDA 

Segrià. Inici de la marxa lenta a les 10.45 h a l’Avinguda Miquel Batllori (Copa d’Or. 
Recinte firetes) en direcció al pont Universitat – Rambla d’Aragó – Ricard Vinyes (a 
l’arribada a la plaça Ricard Vinyes, dissolució per les diferents vies que hi ha. 

 

COMARQUES DE GIRONA 

Alt Empordà i Baix Empordà. Inici de la marxa lenta a les 11 h a Viladamat a la rotonda 
GI623 en direcció a l’Escala. Sortida direcció Ullà i Torroella a partir de 11.30 h. Recollida 
d’integrants. Mitja volta a l’entrada de Torroella i retorn al punt d’origen 

Garrotxa. Inici de la marxa lenta al Polígon de la Serra, a l’alçada de la Rotonda C152. A 
les 11.30 h sortida en direcció a Olot. Volta a la plaça Clara i tornada al punt d’origen. 

Ripollès. Inici de la marxa lenta al Polígon els Pintors (davant de l’Agencia del Ripollès) A 
les 11.30 h sortida -Ripoll-Plaça Monestir-Ctra. de Ribes-Rotonda institut-c/Progrés i 
tornada al punt d’origen-polígon els Pintors. 

Pla Estany. Inici de la marxa lenta Polígon de Cornella, davant del Bar Sport a les 11.15 h 
direcció Girona, entrada per la A. Jaume I i aturada davant de l’edifici de la Generalitat. 
Reagrupament amb els de la Selva-Gironès, i retorn al lloc d’origen a les 13 h. 

Selva-Gironès. Inici de la marxa lenta a les 11 h a l’Hostal de Franciac, sortida a les 11.15 
h NII en direcció a Girona i entrada per la Ctra. de Barcelona (NIIa). Aturada davant de 
l’edifici de la Generalitat juntament amb els del Pla de l’Estany i retorn al lloc d’origen a 
les 13 h. 

 

TERRES DE L’EBRE 
 

Terra Alta. A les 10 h Inici de la marxa lenta a Gandesa en direcció a Corbera d’Ebre. 

Ribera d’Ebre. A les 9 h inici de la marxa lenta al Bon Àrea de Móra d’Ebre. A les 9 h inici 
de la marxa lenta a Vinebre davant del magatzem municipal en direcció a Corbera d’Ebre. 
A les 10.30 h inici de la marxa lenta fins a Camposines. De retorn, a marxa normal de la 
sortida inicial. 
 
CAMP DE TARRAGONA 
 

Tarragonès. A les 11 h, inici de la marxa lenta al Morell. A l’estació de servei (Rambla de 
Pau Casals, s/). Direcció a la carretera T-750 fins arribar a la N-240 en direcció a Tarragona, 
fins arribar a la Pl. Imperial Tàrraco, passant davant de la Subdelegació del Govern a 
Tarragona. S’agafarà la sortida per pujar cap la Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani, i 
agafant la sortida pel carrer de Sant Francesc per passar per davant de la Delegació del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i arribar a la Rambla Vella, Avinguda d’Estanislau 
Figueres, Av. Pau Casals, Font del Centenari, Rambla Nova, Plaça de la Imperial Tàrraco i 



sortida a la N- 240 fins al Morell. 



 

 
 


