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Passejades a peu des de Cardedeu
P09 La Coma
Rodegem la fèrtil vall de la Coma amb les seves àmplies vistes cap a Corró i sobre la plana de Can Montells, però també cap al Montseny i el Corredor..
Sortim de la Guingueta cap al nord-oest, cap a l’avinguda de Can Montells, sota els seus pins i enfilem pujada a munt. Passarem ben a prop de la gran casa de Can
Montells Vell, ben situada al vessant de llevant de la carena, amb boscos al seu darrera, i els camps al seu davant, ara en bona part urbanitzats amb el barri que porta el
seu nom.
Seguirem fins la carena de la serra de Can Montells i a la cruïlla agafarem de dret el camí que ens porta cap a ponent, cap a Can Montells Nou, i avall, cap al Sot de la
Font del Clavetaire. Resseguirem els boscos per la pista principal, que la pujada forta, dita pujada del Baster, fins la serra de Can Sabater, al costat de plantacions
d’oliveres joves del camps del Gitano i altres camps de cereals de secà.
A la serra gaudirem de vistes cap al Montseny, cap al Corredor, les vistes són àmplies. Tombarem ara a la dreta, sempre amunt, i passarem pel davant de la Can Sabater,
amb el seu magnífic Pi Gros, i ens endinsarem al bosc.
Quan en sortim les vistes cap a La Calma i el Montseny són àmplies i obertes. Seguim per la pista principal, cap a la casa de Can Jo, davant nostre. A la nostra dreta, al
davant, la plana, un gran camp de conreu de regadiu, on s’hi sol plantar blat de moro o sorgo a l’estiu, darrera el bosc de Can Nicolau. Nosaltres seguirem per la pista, ja
en terme de Corró, i a la cruïlla que trobarem enllaçarem un tram de GR 97 i seguim a la dreta.
Passarem pel davant de Can Serra , en passar el torrent de Can Carbonell, just abans de la casa de Can Carbonell, agafarem la pista de l’esquerra que ens deixarà una
mica més amunt de Can Vendrell, a la pista de Ca l’Ametlletar. Seguirem a l’esquerra amunt, fins la carena de Can Pep del Serrat i fins la cruïlla de camins.
A la nostra dreta surt la pista de baixada cap a Sant Hilari i Cardedeu, passant per Can Gesa. Hem vorejar el torrent de Ca l’Esmandia, el darrer dels que conformen la
fèrtil vall de la Coma.
Seguint la pista principal passarem per la serra de Sant Hilari, travessarem els boscos de Can Volard i Ca l’Esmandia, fins el creument de Ca l’Alzina, des d’on seguirem el
carrer del Turó de la Penya fins el parc Pompeu Fabra.
A la vall de la Coma, a cavall de Cardedeu i Corró, els masos i cases de pagès grans i petites com Ca l’Esmandia, Can Suari de la Coma, Can Nicolau, Can Pere Montells,
Cal Gitano, Can Pere Xic, Can Montells Vell, Can Volardet, Can Solanet, Can Vacota, Can Pep del Serrat, Can Carbonell han gaudit de bones condicions per al seu
desenvolupament des de temps passats.
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