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Passejades en bici des de Cardedeu
B02 El Rieral
Des dels barris de casetes de Cardedeu ens enfilem a treure el nas al Rieral, i visitem alguns productors locals. Seguim una ruta per camins de terra, sense
pèrdua i perfecte per a fer en família. Atenció als passos de carreteres.
Sortim de la Guingueta cap al nord per a agafar el passeig Pau Casals cap a la dreta, que seguirem fins el semàfor de la Carretera de Cànoves.
Travessarem fins l’avinguda Eduard Corbella amb els seus grans plàtans fins la petita rotonda que enllaça l’avinguda Vilamajor, que compta amb un dels carrils bici més
veterans del poble. El seguirem amunt per tota l’avinguda arbrada, passant per les grans cases del barri vell dels Dominics, algunes d’elles amb bells jardins i grans arbres,
com els suros d’en Caballero, prop de la font Trobada.
Seguim amunt, en direcció nord, per a anar a trobar el camí de terra que hi ha entre can Boixadera i la pineda del carrer Francesc Camprodon, Agafem aquest antic camí
amunt, sense deixar-lo fins al final.
Aquí l’ambient ja és ben agrícola, formant un corredor que separa el nucli de Cardedeu i el barri d’Alfou, que es veu al fons. Passarem per prop de Ca l’Estritllat, Can
Cerdanya i Cal Cerdà, amb la seva horta ecològica i de proximitat. Poc després trobarem una pista més gran, que agafarem a l’esquerra en direcció nord poc més de doscents metres, enmig de camps de conreu.
Quan arribem a un petit bosc tornem a tombar a l’esquerra, sense entrar-hi, per una pista que ens fa passar prop de Can Benet tot seguint encara enmig de camps, i
tombant a la dreta, per entrar en un petit bosc, que deixarem de seguida pel primer trencant a l’esquerra.
A l’estiu aquí comencem els conreus de blat de moro, que ens poden fer perdre l’horitzó de vista amb els eu gran desenvolupament, però la resta de l’any les vistes són
ben obertes sobre el pla del Rieral, el rebost de Cardedeu.
En passar a la vora de Can Cuixa girem novament a l’esquerra per la pista que ens fa baixar fins prop de Can Coies, davant una petita pineda, on tornem a tombar a
l’esquerra per agafar el camí de Can Bordoi.
Aquesta granja de vaques i cabres és pionera a la comarca en la elaboració de formatges, llet i iogurts de proximitat, i és visita obligada. Després de refer-nos a la seva
zona d’estada agafem el camí de baixada de tornada al poble, per la part baixa del Rieral.
Passarem per davant del Cal Ranxero i entrarem al poble pel costat de can Pujol, pel carrer de l’Aviació Catalana, on tenim un petit corriol a l’esquerra per baixar més
tranquils lluny de l’asfalt.
A l’alçada del carrer Gonçal Masó i Golferichs girem, amb compte, a l’esquerra, per arribar al petit alzina r del parc Joan Clusellas Teixé, que travessarem per anar a trobar
el carril bici de l’avinguda Mar de Déu de Montserrat.
Girem per l’avinguda Jaume Morató avall, a l’esquerra, i tombem a la dreta pel carrer Joan XXIII, que seguirem fins al final.
Travessem l’avinguda Àngel Guimerà, amb compte, i seguim una mica amunt l’avinguda Àngel Guimerà per agafar el carrer de la plaça de la Porta Oberta i travessem la
Carretera de Cànoves sortint a agafar el carrer Belianes, que seguirem fins el passeig de la Font dels Oms. Entrem dins el parc de la Font del Oms on podem visitar el
gorg de la Mina, i resseguim avall, arran de la riera de Vallforners, agafant el camí de terra per la plaça Antoñita Fontova i fins la Guingueta novament.
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