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Passejades a peu des de Cardedeu
P01 La Serreta
Passejar pel Poble Sec i la Serreta ens obre les vistes llunyanes, cap a la muntanya de baix, però també cap a l'Obac i els Cingles del Bertí. És un circuit familiar,
sense grans requeriments tècnics, però feu atenció als passos de carreteres.
Sortim de la Guingueta en direcció sud i travessem la riera de Vallforners per la passera Alegre, i girem a la dreta avall pel passeig del Mestre Alexandri. Seguim pel
passeig de la Riera i anem a buscar la baixada de la Granja Viader, per sota de la carretera i de la via del tren.
Agafem l’avinguda del Ferrocarril, anant amb compte per la banda dreta, fins arribar al carrer de la Serreta, on girarem a la dreta a l’indret antigament anomenat de les
passadores.
Enllacem amb el camí de la Serreta, tallat al trànsit de cotxes, que resseguirem per tota la carena.
Passarem arran de la pineda del nord del Parc de la Serreta, amb els clopers dels vells camps de conreu, just per sobre dels grans roures del parc, i arribem fins la Creu de
la Missió, o creu de la Serreta. Sense massa interès arquitectònic aquesta fita visual ens encamina ja de dret per la Serreta.
Aquí les vistes ja són espectaculars i abasten des del massís de Sant Llorenç del Munt, a ponent, passant, cap al nord, pels cingles de Gallifa, els cingles del Bertí i la
Calma, fins al Turó de l’Home.
Cap al sud anirem descobrint les vistes de la muntanya de baix, des de Céllecs a Alcoll, la Torrassa, o Torre del Moro, fins el massís del Corredor.
Les vistes sobre tot el poble de Cardedeu són magnífiques,
Passarem pel costat d’un dels tobogans més grans de la comarca i pels grans espais oberts del parc de la Serreta, fins el mirador del drac, on hi romangué el mític Drac
de la Serreta durant molts anys, i on diuen que encara s’hi amaga.
Seguin cap al sud, vorejant una pineda a la dreta, ja de la finca de Villalba, i quan acaba el bosc arribem a la finca de Can Ribalta, els vivers, que deixarem a la dreta al
final del camí, prenent la forta baixada fins el Polígon Industrial Sud.
Agafarem el carrer del Fou, el que hi ha més a tocar de l’autopista i ressegueix el vell camí dels Ametllers, des de la rotonda de l’avinguda del Vallès avall, i seguirem fins
la deixalleria. Allà agafarem el carrer dels Pins Rosers fins el nus viari d’entada al polígon, on anirem a buscar el pas de vianants a través de l’espai verd de l’illa central, per
passar la carretera de Dosrius.
Pujarem pel carrer del Pi i el resseguim tot fins al final i prenem el camí de terra a l’esquerra, és el camí del Canyet, que seguirem amunt, passant a la vora dels Pins del
carrer Mogent i fins a trobar la pista travessera, que seguirem a l’esquerra, passant per davant de Cal Turó fins a tornar a entrar al poble pel carrer Emili Vendrell.
Girem, de seguida, pel carrer Torrent Llibre amunt fins l’inici del carril bici, que ens durà 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 pel mateix passeig de la Riera i el passeig Mestre Alexandri.
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