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Passejades en bici des de Cardedeu
B08 Vilamajor
Una visita als pobles veïns de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor per camins antics, reservada per als més valents de la casa i apta per als ciclistes habituals.
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 fins la petita rotonda que enllaça l’avinguda Vilamajor davant de Can Diumer, que compta amb un dels carrils bici més veterans del poble, i una
de les alineacions de grans plàtans del poble. El seguirem amunt per tota l’avinguda arbrada, passant per les grans cases del barri vell dels Dominics fins a l’alçada de la font Trobada, on
agafarem un tram del carrer Bellsolar amunt, a l’esquerra, per veure el casalot que dóna nom al carrer.
Al seu davant tombarem pel carrer Casas i Amigó a la dreta, cap a llevant i fins al final, on agafarem l’avinguda Vilamajor amunt i seguim en direcció nord, per a anar a trobar el camí de
terra que hi ha al costat de can Boixadera i l’agafem 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 la dreta avall fins prop de Can Serra i girarem a l’esquerra seguint el traçat del GR97 i entrarem a un tram de bosc d’alzines per
un camí més estret de forta baixada fins el torrent de Sant Jaume. La sortida seguint el camí és força dreta, cap a llevant, fins els quatre camins, del que només resta sense asfaltar del que
venim. Seguim a llevant pel camí asfaltat uns cent cinquanta metres, fins el camí que apareix a l’esquerra i puja cap al llom de l’alzina de Can Lari. Seguint encara les marques del GR
tombarem en un gir tancat a la dreta abans d’entrar al bosc i baixarem per un corriol estret fins un petit torrent, i en sortirem just al davant de Can Pungol i tombarem a l’esquerra, deixant
el GR. En sortir del petit bosquet arribarem al pi Gros de Can Pungol i girarem a la dreta per travessar dos petits torrents més sortint al camí asfaltat poc després de la granja de Can
Quintana. Ja som a Sant Antoni de Vilamajor.
Baixem al centre pel carrer Freixeneda i fem cap al nord pel parc de Can Sauleda, d’on sortirem al nord travessant la carretera prop dels antics safarejos, al carrer Sant Pere, que seguirem
amunt fins el carrer Sant Elies, on tombarem a la dreta fins la carretera de Sant Pere, on girarem avall uns cent metres per anar a buscar el camí de Sant Lleïr, a l’esquerra.
Després del gran plàtan agafem el camí de terra amunt, al nord, i arribem a l’ermita de Sant Lleïr, després de la qual ja entrem en terme de Sant Pere. Seguint pel mateix camí passarem pel
davant de l’escola Torre Roja i seguim cap al nord-oest, a buscar el carrer Sant Roc, que baixa fins el carrer Sant Guillem, que seguirem amunt, al nord.
Després de la casa isolada de la nostra esquerra anirem a buscar l’ombra dels grans plàtans de la carretera seguint pel carril bici de la vorera, que canvia de banda. Quan s’acaba el traçat
del carril bici ja som dins el petit nucli del gran terme de Sant Pere de Vilamajor, un dels més grans de la comarca. Seguim pel l’avinguda de Sant Nonet fins a la plaça de l’església on
podem observar el magnífic conjunt de la Força de Vilamajor, l’antic nucli fortificat, amb la Torre Roja, l’església de Sant Pere com a principal element.
Voltejarem el conjunt per la pujada de l’església, amb forta pujada fins a arribar a un creuament de cinc pistes, a tocar de la casa rural Can Verdaguer. Aquí agafarem el segon camí a la
nostra dreta, amb un tram de pujada, que ens durà a travessar una petita riera abans d’arribar a la granja de Can Perera de Brugueres. Sortirem pel camí del mig sense destorbar l’activitat
de la granja i agafarem la pista principal cap al sud, avall.
Després d’un tram amb naus industrials i erms arribarem a la carretera de Sant Antoni a Cànoves, que travessarem amb compte i agafarem la pista entrant en un tram de bosc esclarissat.
Després de trobar una clariana amb un camp de conreu a la nostra dreta girarem per aquest caminoi que ens farà travessar la riera de Sant Jaume per un camí entretingut. En sortirem pel
davant de l’Agrobotiga del Pastor i d’aquí baixarem a l’esquerra cap a la urbanització de les Pungoles. Quan hi entrem la resseguirem a la dreta pel passeig de Matagalls, fins al final, a tocar
d’una vella pineda, on girarem a l’esquerra avall fins a trobar la carretera d’accés a les Pungoles. Girarem a la dreta i al primer trencant a l’esquerra 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 i donarem la volta
al seu bosquet, tot seguint la pista i girant a la dreta quan trobem la pista que ve de Can Massip.
A tocar de Can Massip agafarem la carretera de Cànoves avall, uns quatre-cents metres, i a la rotonda del garden girarem a la dreta per baixar pel passeig de la Font del Oms fins a la plaça
Antoñita Fontova, travessarem la passera i baixarem els darrers metres del carrer Turód e la Penya fins arribar novament a la Guingueta del Pompeu Fabra.
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