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Passejades en bici des de Cardedeu
B09 Corró
Una visita als pobles veïns de Corró d'Amunt i Marata per camins antics, amb una ruta plena de pujades i baixades, recons i regirades, només per als més valents
de la casa i apta per als ciclistes habituals.
Sortim de la Guingueta cap al nord per a agafar el carrer del Turó de la Penya que seguirem fins al final. En el canvi de rasant, on cal fer atenció als cotxes, agafarem la
pista de dret 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 agafem la pista de la nostra esquerra, de
pujada cap a la serra de Ca l’Estragués. Aquesta pista ampla ens va descobrint vistes cap a la serra de la Calma i el Montseny, dominant tot el pla del Rieral i les
urbanitzacions dels pobles veïns.
Seguim la pista principal que fa una gran girada a l’esquerra i baixa fins el torrent de Sant Hilari i després s’enfila fins el conjunt de la mateixa capella de Sant Hilari i Cal
Ros, deixant a la nostra dreta un conjunt de granges i masies de Can Mosques i Cal Mundet. En aquest indret s’hi fa un concorregut aplec el primer diumenge de gener
de després de Reis. Sortim de Sant Hilari pel camí principal i anem avall, cap al sud entre boscos de pins i alzines, i al primer corriol de la dreta girem de manera forçada.
Aquests corriols de dins del bosc són força entretinguts, i en sortim pel camí de Ca l’Ametlletar, que seguirem pendent amunt. Arribarem als quatre camins i triarem la
pista de l’esquerra, cap a Can Cabeça, i poc després la pisa és asfaltada, ja fins arribar al torrent de Can Suquet, i seguirem a la nostra dreta amunt, encara per pista
asfaltada, fins a l’entrada de la urbanització de Can Suquet, amb el gran mas que li dona nom a l’entrada.
Aquí, entre conreus d’olivera agafarem el camí asfaltat de baixada cap a al Riera de Carbonell, amb plantacions de nogueres per a fusta de qualitat, úniques a la contrada.
Sortirem a la carretera de Corró i girarem a l’esquerra per a observar l’església de Sant Mamet de Corró d’Amunt. Seguim carretera avall fins la pista asfaltada de la
nostra esquerra, al final del tram urbanitzat del nucli del poble, per on tornarem a fer un tram de pista fins la cruïlla de les bústies, on girarem dreta avall, refent un petit
tram de pista asfaltada fins el torrent. Allà agafarem un camí a la dreta, entre un petit alzinar i uns plàtans molt alts.
Després de dues girades enfilarem amunt per un camí petit a l’esquerra que ens fa recular al nord, amunt, fins el petit turó de Matacabres, on girarem a la dreta avall per
diferents corriols per dins del bosc d’alzines. Quan sortim el bosc hem de seguir resseguin-lo, per la vora, evitant de baixar al sot. Passem a una pista més gran arran de
cultius d’horta prop de Can Cassà de la Serra, on hi ha una gran bassa de reg.
Deixem la pista que marxa per la dreta anem al sud pel camí del bosc, seguint les marques vermelles i blanques del GR97.1 i les grogues i blanques del PR C-142. Quan
sortim del bosc seguim pel camí de l’esquerra, també avall fins el camí asfaltat de Marata, que travessem per enfilar cap al camí del cementiri, també asfaltat.
Després del cementiri seguim per dins del bosc, i quan en sortim girem de dret a l’esquerra, per una girada arran dels camps, que ens fa baixar de manera ràpida cap a
Ca l’Ermità i la Casanova. Les vistes cap al pla del Foguerar i el bosc negre són ara impressionants, i amb el Montseny lluny.
Agafem el camí asfaltat de Marata, per retornar al nord, fins a Can Font de Baix, on agafem la pista de la nostre dreta, que passa a la vora de la granja i els conreus i
s’enfila cap a la Serra de Can Sabater. Però baixem cap a Cardedeu, cap al Marital, per la baixada forta del torrent de Can Pelagrí, pujant la petita serra on hi ha encara la
soca del vell Pi Gros caigut fa pocs anys. Des d’aquí pista avall fins el carrer del Marital, i entrem al barri de la Riera per la plaça de la Creu. Passarem el pont de pedra,
també dit pont del pessebre, i pujarem passeig de la Riera amunt, per enllaçar tot el passeig del Mestre Alexandri fins el pont de alt, el del passeig Pau Casals. I d’aquí al
Pompeu Fabra.
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