
 

CORRIOLEJANT PER CERVERA
A COP DE PEDAL PER LA SEGARRA

PAERIA DE
CERVERA

2. CERVERA-MONTLLEÓ- ST. PERE DELS ARQUELLS-CERVERA

Ruta amb seguiment
GPS via Wikiloc

Pàgina web:

Contacte:

Es tracta d'una ruta de dificultat tècnica molt elevada (molt difícil), en la qual
la major part és camí a excepció d'un tram de carretera (3,5 km aprox.) i
diversos corriols. 
La ruta surt per la part nord de Cervera i es dirigeix cap a Mas Suau passant
pel pont de la via i tot seguit  trobem la Torre del Gili.
A continuació la ruta passa pel Pont de Montpalau i al cap d'uns kilòmetres
ens trobem a Montlleó, on només habita una persona, i on es poden observar
les ruïnes del Castell.
Al sortir de Montlleó la ruta segueix pel corriol dels Triatletes, envoltat de
bosc i vegetació, el corriol Petit i el corriol de Briançó, el qual està dotat de
molt bones vistes però de certa complexitat tècnica al llarg de tot el seu
recorregut.
Després s'arriba a Sant Pere dels Arquells on es pot observar un pati particular
què guarda  avions de combat obsolets a mode   d'exposició i una font per
carregar aigua, que per cert és molt bona i molt fresca. 
Seguidament passem per la Cabana dels Caçadors on agafarem el corriol del
Tobogan per anar direcció a Vergós.
Un cop als voltants de Vergós, la ruta pren el corriol dels Horts, el qual, com
diu el nom, acaba als horts de Cervera.
Posterior-ment la ruta es dirigeix cap a Les Forques passant per l'Hostal de les
Savines i el corriol de Les Forques. 
La ruta acaba a la plaça Universitat de Cervera. 

Distància
30,2 km

 
Desnivell positiu

466 m
 

Desnivell negatiu
466 m

 
Dificultat tècnica

Molt difícil
 

Altitud màxima
713 m

 
Trailrank

30
 

Altitud mínima
468 m

 
Tipus de ruta

Circular

Aspectes a tenir en compte:
És important anar amb compte a la baixada del
kilòmetre 22, perquè hi ha molt pendent i molta
grava que rellisca. També en tot el tram del
corriol de Briançó tenim el mateix problema.
També al corriol de Briançó cal vigilar a no
confondre's perquè queda tallat  per  la carretera i
després cal  tornar  a agafar-lo i és fàcil equivocar-
se. Al principi del corriol del Tobogan cal anar
amb compte amb els solcs profunds que presenta.
No es pot fer en sentit contrari perquè els corriols
serien de pujada.

gmail: acopdepedalperlasegarra@gmail.com

https://www.acopdepedalperlasegarra.com/


