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Passejades en bici des de Cardedeu
B06 La Torrassa
Pujar a La Torrassa és una fita per a qualsevol cardedeuenc, entremig dels seus boscos espessos i les fantàstiques vistes. Ruta perfecte per a fer un bon desnivell
tot just al costat de Cardedeu.
Sortirem de la guingueta en direcció sud, fins al pont de pedra, on travessarem la riera de Vallforners i agafarem el camí de la Granja Viader, i seguirem per l’avinguda del
Ferrocarril, per la banda dreta, amb compte als vianants, seguint-la fins al final pel carril bici. Travessem la carretera de Dosrius i seguim fins el carrer Torrent Llibre, que
seguirem avall a la dreta, fins el passeig Colom, que resseguirem fins la plaça de Sant Jaume, on creuarem el torrent Llibre i agafarem el camí dels camps, en diagonal fins
el carrer del Roser. Agafarem el carrer Alzines, travessant el carrer del Pi, i seguirem fins a can Pujades.
Aquí seguim al sud, pel camí de terra, fins a tocar de l’autopista AP7, o baixarem a l’esquerra fins el pont del polígon, que el travessarem amb molt de compte al trànsit. A
l’altra banda girarem a l’esquerra avall, cap a la llera del Mogent pel carrer de l’Oriol, que després és un camí de terra.
Seguim aquesta pista que ressegueix la variant C35 fins a trobar un pont gran que surt de sota la carretera. Tombem a la dreta i passem per sota de la línia d’alta
velocitat i agafem la pista amunt, a tocar de les runes de Can Suari. Aquesta pista ens durà fins la bonica església de Sant Esteve d’Alcoll. Seguim uns metres encara per la
pista, ara amb un tram pla i , quan comença una mica de baixada agafem un camí que s’enfila a l’esquerra amunt, en una petita fondalada d’un torrent.
Seguim sempre pel camí més fresat, evitant diversos trencants d’antigues pistes de desembosc que queden, la majoria, tallades. Seguim sempre per la cara nord, sense
travessar la carena fins arribar a la Torrassa o Torre del Moro.
Hem fet una de les pujades més directes, per bé que n’hi ha moltes més tant de pujada com de baixada, i solen estar plenes de caminadors i ciclistes sovint. Aquí dalt les
vistes són espectaculars i ens vés de gust d’estar-hi una estona. Els caps de setmana hi ha servei de bar.
Ara baixem cap al nord, pel camí directe que surt pel darrera del muret del costat de la Torrassa, que fa una primera llaçada cap a ponent i després segueix a la dreta,
cap a llevant. Seguint el camí més fresat trobarem un fort revolt a la nostra esquerra, cap a ponent. Quan estem a un morro del terreny, entre dos sots, seguim avall,
sempre pel camí que ressegueix el contrafort.
Sortirem a la pista ampla d’abans i podríem tornar pel mateix camí, o pel passeig del polígon travessant el Mogent, però us proposem de tornar a agafar un tram de pista
i baixar per un corriol més divertit. Uns 800 metres més amunt, al revolt fort de la pista, surt un corriol entretingut que ens durà a un petit pas a tocar de la via de la línia
d’alta velocitat i ens farà sortir arran del riu Mogent. Atenció que és un petit torrent i cal prendre cura als dies de pluja, on pot baixar aigua que fan intransitable el pas.
Desfem el camí que hem fet abans fins al barri del Poble Sec, però per fer-ho més rodó us recomanem seguir pel camí del Canyet, agafant el carrer del Pi a la dreta, i
seguint a l’esquerra.
Passarem a la vora dels Pins del carrer Mogent i fins a trobar la pista travessera, que seguirem a l’esquerra. Just al davant de Cal Turó agafarem el camí de la dreta, cap a
la via, per evitar de fer cap traçat en contra sentit pel poble. Aquest camí ens porta a l’avinguda del Ferrocarril, travessant novament la carretera de Dosrius, i fins el pont
de la Granja Viader. Allà reprendrem el tram que ja hem fet de baixada, per a tornar al punt de sortida.
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