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Passejades en bici des de Cardedeu
B07 Volta al Rieral
El barri de pagès de Cardedeu, sembrat de masies centenàries, granges i camps de blat de moro, amb el Montseny de fons. Ruta llarga, amb algun tram de
pujada, fet que la fa ideal per aquells qui busquen conèixer els voltants de Cardedeu.
Sortim de la Guingueta cap al nord per a agafar el carrer del Turó de la Penya durant uns metres. De seguida agafem el camí a la nostra dreta cap al Parc de la Penya,
que ressegueix un bonic tram arbrat de la riera de Vallforners per la seva riba dreta. El resseguim fins al final, a l’avinguda de Sant Hilari, on pujarem esquerra amunt i, en
el canvi de rasant, on cal fer atenció als cotxes, agafarem a la dreta la pista del camí de Sant Hilari, ja de terra.
Passarem per la vora de gran cases de pagès algunes transformades en habitatges, com Ca l’Alzina a la dreta, o més amunt Ca l’Esmandia, un dels masos més fort en
temps passats. A la cruïlla de Can Cutiró agafarem la pista de baixada a la nostra dreta, i baixarem fins a Can Siló, des d’on travessarem la riera i anirem fins la rotonda de
Can Miret per a travessar la carretera de Cànoves.
Ja som al Rieral i seguim de dret pel camí, passant a la vora de Can Villaret, Can Milhomes, i un reguitzell de cases de pagès més petites, d’antics mossos o petits
propietaris, que van fer anys enrere que el Rieral fos ben bé com el rebost de Cardedeu. Seguim pel camí principal tombant a l’esquerra arribant a Can Cuixa i seguint
cap al nord uns tres-cents metres, on girarem a la dreta abans d’arribar a Can Pau Tram, per endinsar-nos a un petit clap de bosc d’alzines.
En sortir del bosquet girarem a la nostra dreta avall, pel davant de San Safont i Can Pere Menut, i travessarem una altre bosquet abans d’arribar a Can Benet, a la nostra
esquerra, per on girarem a l’esquerra fins a trobar una pista que trobem travessera. Agafem aquesta pista a l’esquerra amunt, a la vora d’un bosc de pins, i seguim fins
arribar a Can Met Cames, on agafarem el trencant i seguirem pel petit camí de domini púbic que travessa la finca. Entrarem a un bosc l’alzina i pi, que seguirem fins
arribar a la urbanització de les Pungoles pel passeig del Tagamanent i el seguirem tot al nord, fins al final, girant al carrer Aneto fins a tornar a sortir de la urbanització.
Aquí, després dels vivers i arran de la petita pineda, girarem al nord pel camí que fa de límit amb la zona urbanitzada. Uns cinquanta metres després de la darrera casa
girarem a l’esquerra, pel camí que ens portarà a Can Joan Guri, i girarem avall per la pista asfaltada, a l’esquerra, fins a trobar la carretera d’accés a les Pungoles. Girarem
a l’esquerra i al primer trencant a la dreta baixarem per la pista de terra cap a Can Cansola, passant per davant de la seu de Viver de Bell-lloc.
Seguirem aquesta pista principal del Rieral avall, novament entre masos i cases de pagès, com Can Met, Can Galanet. Algunes d’aquestes cases s’han dedicat des de fa
anys als cavalls com Can Tramp, una referència internacional en l’esport del horseball.
Passarem pel costat de la bàscula púbica, prop de Can Llanés, i seguirem avall travessant la pista per on hem entrat abans, i seguim fins la girada que fa el camí a
l’esquerra. Des d’aquí veiem, al sud i just a tocar del petit alzinar, una altra de les grans cases del Rieral: Can Cuiàs i la Torre Niella. Girarem ara a l’esquerra, seguint la
pista, fins atrobar la pista que ve de Can Massip i tombem a l’esquerra, i a la cruïlla del roure baixem avall a la dreta, fins a arribar al poble.
Aquí agafarem l’avinguda de les Corts Catalanes fins el carrer Sant Raimon de Penyafort, que baixa pel mig del barri nou dels Dominics i es converteix en carril bici a
l’alçada dels instituts. En arribar a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat girem a la dreta i baixem pel carril bici del passeig del Dominics. Seguirem pel carril bici
del carrer cases i Amigó cap ponent, passant per davant del gran casalot de Can Bellsolar, i girarem a l’esquerra al carrer Josep Maria Folch i Torres fins al carrer Convent.
Travessarem l’avinguda d’Àngel Guimerà amb compte i seguirem carril bici enllà, fins al carrer Acàcies, on girarem a l’esquerra avall i tornarem a girar a l’esquerra a
l’avinguda Vilamajor, i seguint l’avinguda Eduard Corbella, pel davant de Can Diumer, travessarem la carretera de Cànoves i arribarem al Pompeu Fabra novament.
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