Detall de la RUTA DEL CERCAVINS:
PK
00,000
00,300
01,000
01,100
01,300
01,700
02,300
02,800
03,300
04,000
04,200
05,000
05,300
05,650
06,500
06,750
07,400
07,800
08,200
08,300
08,650
08,750
09,350
10,500
10,800
11,900
12,250
13,000

Descripció
Sortim de Montornès. Agafem un camí que trobem davant de la
marquesina de la parada d'autobusos.
Girem a la dreta per un camí bo i ample.
Bifurcació, anem a l'esquerra.
Seguim recte. Deixem un camí a la dreta.
Seguim recte. Deixem un camí a l'esquerra.
Continuem recte. Deixem un camí a l'esquerra.
Seguim recte sense deixar la pista principal, tot deixant un camí a la
dreta.
Seguim recte.
Deixem un camí a l'esquerra. Seguim recte, ara ja planejant. Tenim el
poble de l'Ametlla al davant.
Continuem recte cap a l'Ametlla.
Girem a l'esquerra. Entrem al poble de l'Ametlla.
Sortim de l'Ametlla per la carretera d'accés, en direcció a la carretera
principal L-214
Seguim recte. Deixem uns magatzems agrícoles a la nostra esquerra.
Continuem recte. Deixem el cementiri a la dreta.
Seguim recte. Estem a punt d'arribar a l'embrancament de la carretera
principal.
Arribem a la carretera L-214. Girem a l'esquerra, en direcció a Cervera.
Seguirem uns 0.7 km.
Deixem la carretera L-214. Ens endinsem, a l'esquerra, per un camí bo i
ample.
Deixem un camí a l'esquerra. Seguim recte. Tenim una antiga masia a la
nostra esquerra.
Continuem pel camí principal.
Deixem un petit camí a l'esquerra. Seguim recte.
Seguim la pista principal en direcció al poble de Montoliu.
Cruïlla de camins. Girem a la dreta, tot deixant dos camins a l'esquerra.
Anem en direcció a Montoliu.
Recte. Deixem la pista principal que va a Montoliu. Seguim per un camí,
bo i arreglat, en direcció oest, planejant i paral.lel a l a vall.
Seguim recte cap a Montornès.
Embrancament de camins. Seguim a la dreta, en direcció a oest.
Seguim la pista principal. Deixem un petit camí a l'esquerra.
Ens arriba un camí per la dreta. Seguim, però, recte en direcció W cap a
Montornès.
Arribem a Montornès. Entrem pel cementiri.

