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Passejades en bici des de Cardedeu
B10 Volta a la Torrassa
Pujar a La Torrassa i fer una travessa per la muntanya de baix i acabar sortint per Can Bordoi de Llinars no té preu, gaudint del seus boscos i les grans vistes
sobre Llinars i Cardedeu. Ruta llarga reservada a ciclistes habituals, amb desnivell important.
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 del Coll.
Seguim per la pista ampla amb trams plans i de baixada, fins al seu final a tocar de l’antiga pedrera de Can Dous, on prendrem la pista asfaltada que puja amunt a la dreta. L’asfalt
desapareix al davant de la casa i seguim amunt per la pista de terra, amb trams de fort pendent.
A la primera cruïlla important que trobem, després de passar un revolt llarg a la dreta, girem a la dreta per a anar cap a l’ermita de Sant Sebastià, talaia impressionant sobre el Maresme.
Sortint del recinte seguim a la nostra esquerra per la pista, fins a una cruïlla de quatre camins, on girarem a l’esquera fins la zona d’aparcament que hi ha al peu de la Torrassa. Ens enfilem
per la rampa pavimentada i enfilem el camí fins la Torre del Moro, amb vistes excepcionals vers el Montseny.
Reculem uns metres pel camí d’entrada per a agafar el camí carener que surt a la nostra esquerra, entremig de grans pedres, i sortirem a una altra pista gran, on tombarem a la dreta per
tornar a ser als quatre camins de fa uns minuts. Aquí agafem la pista principal cap a l’esquerra i la seguim força estona, ja de baixada. Després d’uns prats podem agafar una variant per uns
corriol que entra als claps de pins de la carena, o bé seguir per la pista principal.
Quan comença una baixada forta de la pista hi ha un camí amb barrera i pilons a la dreta, que és l’antic camí de Can Bordoi, per on entrarem travessant el recinte per la part de fora dels
horts. Travessem la carretera de Dosrius (B510) amb compte i agafem la pista del corredor amunt. És asfaltada però podem anar més còmodes pel marge dret amb un pas habilitat sobre
terra, ben transitable i menys perillós que l’asfalt. Passarem prop del Castell Vell, d’alguns camps de conreu, i pel jaciment iber del Turó del Vent. Uns 500 metres més enllà agafarem el camí
que trobem a la nostra esquerra, que s’endinsa al bosc abans d’un petit turó.
Ara comença la forta baixada per camins estrets, no pas corriols. Hi ha diverses variants de baixada però un poden manar cap a corriols difícils, Manteniu-vos per camins més amples fins a
l’indret de les vinyes, una vessant orientada a ponent amb conreus de vinyes. El camí ressegueix tot el tram de conreu sense travessar-lo, i al final gira a l’esquerra per un tram de forta
pendent que fa una ziga-zaga.
Seguim pel camí avall, amb un petit tram de pla pujada que ens fa dubtar. Atenció als arbres caiguts, que sovintegen. Sortirem a la pista a tocar de la C35, prop de Can Gordi Cremat, amb
el pont blau de la línia d’alta velocitat just al davant.
Travessem per sota dels ponts de la C35 i AP7 i travessem el Mogent prop de la fàbrica Flamagas. Seguim a l’esquerra pel camí de l’estació de tren, travessant pel pont de la carretera de
Dosrius, cap al polígon industrial. A l’entrada prendrem el camí que passa pel mig del petit parc fluvial, sortint per un moment al carrer Mogent per evitar la zona de serveis.
En sortir del camí fluvial girarem a la dreta per pujar al nivell del carrer i evitarem tornar a Cardedeu pel amí fàcil del passeig fluvial del Mogent. Aquesta alternativa sempre la tenim si ens
manquen les forces. Si en tenim prou, de forces, seguim per la part interior del polígon, pel carrer Tecnologia, per anar a trobar el camí del Corral del Viver i l’estació transformadora.
Seguirem de dret cap al Poble Sec i 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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