
CORRIOLEJANT PER CERVERA
A COP DE PEDAL PER LA SEGARRA

PAERIA DE
CERVERA

8. CERVERA-LA RABASSA-MONTMANEU-VERGÓS-CERVERA

Ruta amb seguiment
GPS via Wikiloc

 

Pàgina web:

Contacte:

Distància
55,82 km

 
Desnivell positiu

982 m
Desnivell negatiu

982 m
 

Dificultat tècnica
Difícil

 
Altitud màxima

776 m
 

Trailrank
30

 
Altitud mínima

470 m
 

Tipus de ruta
Circular

Aquest track té un nivell de dificultat tècnica alt, ja que els
corriols tenen molta pendent. Està repartida amb 7,3 km de
corriol, 6,8 km de carretera, i 41,72 km de camí.
La ruta comença de des de Cervera direcció Sant Guim de
Freixenet, farem el trajecte  paral·lel a la via del tren i passarem
per Mas Suau, la Torre del Gili, la Rabassa i també creuarem
per damunt de la via què  provoca un efecte de visió infinita, ja
que la via es completament recta i no es visualitza el seu final.
Un cop fets els corriols del barranc de la Coma, trobem més
avall  una àrea de descans on podem fer una parada i menjar
alguna cosa. Continuarem de pujada per carretera fins arribar a
l'altura d'Argençola i baixarem per corriol.
Aquest  corriol ens porta fins a Cal Tolosa  i a partir de  llavors
ja es tot camí. S'ha d'anar amb compte a la baixada, ja que
poden assolir  unes velocitats considerables i hi ha molts
xaragalls pronunciats  i un traç amb girs molts tancats.
Quan hàgim pujat fins a Montmaneu podrem proveir d'aigua a
la font de la Plaça Major del poble. Continuarem direcció
Cervera fins a trobar els corriols de la Pet Food, on també pot
ser fàcil confondre's, ja que està un darrere l'altre. Al cap de ben
poc ja ens trobarem als corriols de Briançó.
Finalment passarem per Vergós, la zona dels horts i pujarem per
la Muralla fins arribar a Cervera.

Aspectes a tenir en compte:
Als corriols de Briançó pot ser fàcil equivocar-se, ja que
són molt seguits i només hi ha uns pocs metres de camí
entre l'un i l'altre. També caldria recordar que l'entrada
del corriol d'Argençola està una mica tapat per la
vegetació i s'ha d'anar amb compte al mig del corriol, ja
que al ser molt ràpid ens podem passar de llarg un gir
que es troba a la dreta i continuar recte per un camí
erroni.
 Aquesta ruta també es pot fer en sentit contrari.

gmail: acopdepedalperlasegarra@gmail.com

https://www.acopdepedalperlasegarra.com/


