
CORRIOLEJANT PER CERVERA
A COP DE PEDAL PER LA SEGARRA

PAERIA DE
CERVERA

12. Cervera-Les Pallargues-L'Aranyó-Cervera

 

Ruta amb seguiment
GPS via Wikiloc

 

Pàgina web:

Contacte:

Distància
42,92 km

 
Desnivell positiu

398 m
 

Desnivell negatiu
398 m

 
Dificultat tècnica

Fácil
 

Altitud màxima
554 m

 
Trailrank

27
 

Altitud mínima
371 m

 
Tipus de ruta

Circular

Aquesta ruta és la ruta dels Castells del Sió, és una ruta més aviat
plana i passa principalment per camí.
El track surt de la Plaça Universitat i es dirigeix a cap al Castell de
La Cardosa que està restaurat. A continuació, passarem pel Castell
de Montoliu de Segarra, aquest es troba  en ruïnes, però se'n pot
apreciar l'estructura. Durant el camí fins a Concabella, en què  hi
ha un bon tros, podrem observar l'esplanada de la Vall del Sió amb
la seva flora i fauna (molts ocells, perdius, garses,  voltors, conills. A
continuació ens dirigirem al Castell de  Concabella, que  està molt
ben conservat i es pot visitar, també podrem proveir  d'aigua en una
font. Després de passar per aquest poble, travessarem la carretera
que va cap a Guissona. La següent destinació és Les Pallargues, amb
el seu Castell  en el què destaca l' arcada de pedra de  l'entrada.
Aquest poble és el punt més llunyà de la ruta. Seguidament
passarem pels pobles de Mont-Roig, Pelagalls i Sisteró els dos amb
castells ben conservats. Baixarem direcció Cervera i passarem pel
damunt del canal Segarra-Garrigues. Els següents pobles són Muller
i l'Aranyó on hi ha el Castell on va néixer Manuel de Pedrolo, un
famós escriptor. Per últim passem pel poble de El Canós i Tordera
amb el seu castell. Pujarem a Cervera per la carretera del Polígon
Industrial.

Aspectes a tenir en compte:
Cal vigilar als poble de  Les
Pallargues i Concabella on és
molt fàcil equivocar-se de
carrer perquè  es troben  molt
junts  i el GPS no els diferencia.
Aquesta ruta es pot fer en sentit
contrari, ja que és tota per camí.

gmail: acopdepedalperlasegarra@gmail.com

https://www.acopdepedalperlasegarra.com/


