
CORRIOLEJANT PER CERVERA
A COP DE PEDAL PER LA SEGARRA 11.CERVERA- MAS DE BON DIA- LA MÓRA- CERVERA 

Ruta amb seguiment
GPS via Wikiloc

 

Pàgina web:

Contacte:

Distància
54,11 km

 
Desnivell positiu

999 m
 

Desnivell negatiu
998 m

 
Dificultat tècnica

Moderat
 

Altitud màxima
607 m

 
Trailrank

19
 

Altitud mínima
408m

 
Tipus de ruta

Circular

PAERIA DE
CERVERA

La ruta té un nivell de dificultat mitjana (moderat). La major part del
traçat és per camí, tot i que també passa per alguns corriols. A l'inici de la
ruta passa per un tram de carretera d'aproximadament 3 km i mig.
La ruta parteix de la Paeria de Cervera i fa baixada cap a la depuradora
tot vorejant l'ermita de Santa Magdalena. Seguidament passa per
Granyanella i es dirigeix cap a Granyena, donant primer una mica de
volta per un corriol. 
A continuació, la ruta passa pel Coll de l'Arca seguint diferents corriols
connectats pel camí i arriba a la Vila Closa del Mas de Bondia, un poble
petit, d'un sol carrer, fortificat i amb una bellesa extraordinària. 
Un cop passat el Mas de Bondia, la ruta segueix direcció La Mora.
Abans, però, passa per dos corriols i un llarg tram de camí. Un cop a La
Mora, es pot visitar l'església de Sant Jaume. 
Després de la parada, la ruta continua direcció Fonolleres, voreja
Fonolleres, i seguidament s'encamina cap a La Curullada, on  el corriol
passa també pel costat, però sense entrar-hi.
Finalment, pugem pel corriol de l'Esclat i la ruta conclou a Cervera,
concretament a la Plaça Universitat.

Aspectes a tenir en compte:
Cal anar amb  compte a la baixada cap a
Montfar, donat que es poden assolir 
 velocitats considerables amb molta facilitat  i
ens pot sobtar una corba què trobem  a
l'esquerra i és molt  tancada.
Al corriol del costat de Bellmunt, que és molt
ràpid, hi ha unes planxes metàl·liques al terra
que poden relliscar molt si estan  molles i hi
frenem de cop. En diuen el corriol de l'aigua.
Aquesta ruta es pot en sentit contrari.

gmail: acopdepedalperlasegarra@gmail.com

https://www.acopdepedalperlasegarra.com/


