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Passejades en bici des de Cardedeu
B03 Serra de Can Sabater
Sortim cap a ponent, cap al pont de les bruixes i el bosc de Can Pelegrí i resseguim la serra de can Sabater i tornem per la serra de Can Montells. Circuit que
segueix camins de terra, sense gran dificultat, però amb pujades i baixades que us farà el trajecte més divertit.
Des de la Guingueta sortim cap a ponent, fins el Roure d’en Rovellat, a peu de la pista de l’avinguda del general Moragues. Aquí es enfilem pel corriol entretingut que
ens enfila bosc amunt, pel costat del pi gros d’en Rovellat, ja mort, prop de la clota d’una bomba de la guerra civil.
Arribem al camí del dipòsit d’aigua i tombem avall, a l’esquerra, resseguint el bosc i passant pel davant de Can Rovellat fins al barri de la Riera.
Pel carrer Sagrat Cor arribem a la plaça de la Creu, on trobem la singular Creu de Terme, a l’altra banda del vial d’accés al polígon del Marital, però ben visible des
d’arreu.
Agafem el passeig del Marital amb cura pel pas de camions, i el deixarem a la primera cruïlla, agafant recte la pista de terra, que tornarem a deixar a la nostra dreta
agafant un camí que surt recte resseguint la via del tren, just al pas del torrent del Marital.
Seguim tot el camí fins l’anomenat Pont de les Bruixes, on entrarem en una zona fosca, ombrívola, el bosc Negre, on es troba el roure de Can Pelagrí, el més gran del
poble.
Seguim arran de la via i girem seguint la pista més gran a la dreta, per evitar l’entrada de Can Pelagrí, pugem amunt dins del bosc, fins arribar a la carena, on el bosc
s’acaba i comencen els camps oberts.
Resseguim el camí carener, ja som a la serra de Can Sabater, i passem de vora de Ca l’Anton, a l’esquerra. Aquí la vista és magnífica, cap al massís del Montseny al fons,
amb El Sui, Roa Centella, i els turons de la falda de la Calma, i el Turó de l’Home al fons.
La següent casa ja és Can Sabater, amb el seu pi gros. Ara tornem a entrar dins del bosc, per la pista carenera i, quan s’obre novament la vista, girem a la dreta,
resseguint el bosc d’en Frígol.
La baixada és divertida, per la petita carena de Can Montells, amb bosc a una banda i els camps a l’altra, amb els masos de la Coma: Can Suari de la Coma, Can Nicolau,
Can Pere Montells, Can Pere Xic.
A la dreta hem deixat el vell forn del Sot de l’Omell i arribem a una cruïlla, on hem de seguir pel mig, enfilant l’avinguda de Can Montells avall, entremig dels pins, fins
arribar novament a la Guingueta.

B03 serra de Can Sabater
450
400

100

pont de les bruixes

150

50
0
0 km

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

distància (km)

distància

cota mínima

cota màxima

desnivell

dificultat

durada

circular

7,0 km

182 m

282 m

100 m

baixa

1,15 h

sí

la Guigueta

200

Can Montells

can Sabater

250

bifurcació

300

la Guigueta

alçada (m)

350

7 km

Passejades en bici des de Cardedeu

B03 serra de can Sabater orto.jpeg

Passejades en bici des de Cardedeu

B03 serra de can Sabater topo.jpeg

Passejades en bici des de Cardedeu

B03 serra de Can Sabater_01.jpg

Passejades en bici des de Cardedeu

B03 serra de Can Sabater_02.jpg

