PAERIA DE
CERVERA

CORRIOLEJANT PER CERVERA

A COP DE PEDAL PER LA SEGARRA 5. CERVERA-CABANA DELS CAÇADORS- GRANYENELLA-CERVERA
Aspectes a tenir en compte:
L'entrada al corriol de la Cafetera pot costar de
trobar, ja que es troba tapada per arbustos.

El tram en què s'haurà de vigilar més perquè té
fort pendent, és al corriol del Juganer, sobretot
al principi.
Aquesta ruta no es pot fer en sentit contrari.

És una ruta de dificultat tècnica elevada. La major part de la ruta és per
camí, però també hi ha algun que altre corriol. Es divideix en 6,4 km de
corriol, 100 m de carretera i 20,9 km de camí.
Al Km 11, és a dir, al segon corriol, l'entrada es troba bastant coberta
d'arbustos.
Només sortint de Cervera ja trobarem una font, per si fos el cas que ens
hem descuidat l'aigua. Continuarem pel camí de la zona dels horts on
podrem veure la Peixera amb el seu encant natural.
També passarem pels Condals, lloc de celebracions, aniversaris, etc.
Pujarem per un corriol fins a l'altura de la Torre dels Caçadors. Després
baixarem pel corriol del Juganer, corriol de gran complexitat tècnica, ja
que té una baixada molt pronunciada d'aragall amb una "V" molt
pronunciada. A continuació, farem 2 km de camí fins a trobar el corriol
de la Cafetera.
Al acabar travessarem la carretera i pujarem per camí durant 2,5 km
direcció Granyena, girarem a la dreta i passarem pel Mas de les Cases. A
prop d'aquest indret, entrarem al corriol de Granyena, és llarg i pla,
però amb alguna baixada tècnica.
Al arribar a Granyena hi ha una font i un bar per si es vol fer una pausa i
menjar alguna cosa. Un cop hem baixat del poble ja ens dirigirem cap a
Cervera, però abans passarem pel molí de San Pere, la depuradora i
l'Església de Santa Maria. Per pujar Cervera passarem pel camí del
Castell i per la Torre del Moro.

Distància
27,31 km
Desnivell positiu
552 m
Desnivell negatiu
552 m
Dificultat tècnica
Difícil
Altitud màxima
612 m
Trailrank
19
Altitud mínima
432m
Tipus de ruta
Circular

Pàgina web:
https://www.acopdepedalperlasegarra.com/

Contacte:

gmail: acopdepedalperlasegarra@gmail.com

Ruta amb seguiment
GPS via Wikiloc

