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Passejades a peu des de Cardedeu
P02 El Marital
Per les serres de ponent, del Marital a Can Sabater i tornant per Can Montells, travessarem petites valls, petits boscos i carenes còmodes, que ens faran oblidar
que estem ben a prop de poble.
Baixarem parc Pompeu Fabra avall, arran del passeig d’arbres de l’avinguda 11 de setembre, fins arribar al barri de la Riera. Pel primer carrer que trobem, el carrer Ponent,
travessarem el barri fins a sortirà la plaça de la Creu.
D’aquí anirem a seguir el camí del Marital, asfaltat, que ens encamina cap a la primera vall que travessarem, la del Marital. Seguint pel camí asfaltat passem a la vora de
Cal Xerigot, a la nostra dreta, i deixarem el camí asfaltat al primer revolt i seguim recte per la pista de terra. Girem a la dreta, a la vora d’una antiga sínia de matxo a la
nostra dreta i seguim amunt, fins la carena, on encara podrem veure la soca del vell Pi Gros, caigut fa uns anys, que era una veritable fita visual en aquest camí antic.
Des d’aquí les vistes cap al nord comencen a despertar la nostra intriga, quins paisatges trobarem?
Girem per la pista més fresada a la nostra esquerra i baixem cap a la segona vall que travessarem, la vall del torrent de les Bruixes o de Can Pelagrí. La pujada ara és forta
però còmoda, per a assolir la carena de la serra de Can Sabater.
Tombem a la dreta, cap al nord, després de trobar una petita pineda a la nostra esquerra. A ponent veiem tota la vall del Foguerar, amb els seus masos i camps de
conreu. Al cap de poca estona ja veiem que ara sí! Ara sí que les vistes cap al nord són interessants: el Montseny i La Calma. Des de Roca Centella, al Sui, el Samon, Ant
Elies i fins al Turó de l’Home. Al nostre darrera hi ha tota la serra del Montnegre i el Corredor. Impressionant.
Anem fent per la carena i quan albirem el mas de Can Sabater a la nostra esquerra i darrera seu el seu Gran Pi. Però agafem el trencant de la nostra dreta, avall, cap al
Sot de la Font del Clavetaire, ara perduda. Seguim per la pista principal, ara amunt, cap a llevant pel costat de Can Montells nou, sempre amb plena activitat dels eu
ramat de xais.
A la carena arribem a un creuament clau on descobrim la vall de la Coma, davant nostre, però girarem a la nostra dreta, per la carena que ens menarà cap al dipòsit
d’aigua, al bell mig del bosc de Can Montells.
Baixem vers el sud, per la pista ampla i quan s’acaba el bosc per la nostra dreta i apareixen els camps de conreu baixem avall a l’esquerra, pel corriol que passa pel marge
del bosc, prop del Pi Gros d’en Rovellat i dels Roures d’en Rovellat, per arribar al camp de la fira, a tocar del Pompeu Fabra novament.
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