
CORRIOLEJANT PER CERVERA
A COP DE PEDAL PER LA SEGARRA

PAERIA DE
CERVERA

9.CERVERA-LA CURULLADA-TOSSAL DE LA BAGASA-CERVERA

Ruta amb seguiment
GPS via Wikiloc

 

Pàgina web:

Contacte:

Aquesta ruta té una dificultat tècnica baixa (fàcil) ja que passa en major
part per camí. Al principi de la ruta trobem el corriol de Les Forques,
després uns kilòmetres de camí fins a la Curullada i fins a la Cardosa,
també per camí.
La ruta parteix de la Plaça Universitat de Cervera i va cap al Tossal de les
Forques pel corriol de les Forques, que desemboca als horts, al final del
Raval de St. Francesc . Tot recorrent la zona dels horts es pot visitar la
Casa de l'Aigua, l'Església de Sant Pere el Gros i l'Ermita de Santa
Magdalena. A continuació, la ruta es dirigeix per camí fins a la
Curullada on podrem proveir d'aigua a la font. A continuació la ruta
segueix per un tram de camí i després per carretera fins arribar a
l'aeròdrom de La Cardosa, lloc utilitzat per aterrar avionetes petites. Ja
arribant a la part final de la ruta, recorrem un kilòmetre més i passem
pel costat del Tossal de Miralles per creuar més endavant les vies del
tren. Finalment, la ruta culmina a Cervera en el mateix punt de sortida.
Abans d'arribar-hi, és podrà apreciar l' estació de distribució elèctrica de
Cervera.

Distancia
21,8 km

 
Desnivel positivo

236 m
 

Dificultad técnica
Fácil

 
Desnivel negativo

236 m
 

Altitud máxima
577 m

 
Trailrank

30
 

Altitud mínima
451 m

 
Tipo de ruta

Circular

Aspectes a tenir en compte:
S'ha d'anar amb molt de compte a l'hora de
travessar les vies de tren en el tram final de la ruta.
També cal vigilar al creuar la carretera L-311, ja
que els cotxes van a gran velocitat.
Aquesta ruta també es pot en sentit contrari.

gmail: acopdepedalperlasegarra@gmail.com

https://www.acopdepedalperlasegarra.com/


