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Passejades a peu des de Cardedeu
P13 Sant Pere de Vilamajor
Seguirem el camí antic d'anar a Sant Antoni, per Can Miret, camps, torrents i boscos.
I des de Sant Pere podem pujar a Sant Elies amb 1:30h més (7km més) o el Pla de la Calma (1:30 h més). I tornem pel mateix camí.
Sortim de la Guingueta cap al nord per a agafar el passeig Pau Casals cap a la dreta, que seguirem fins el semàfor de la Carretera de Cànoves.
Travessarem fins l’avinguda Eduard Corbella amb els seus grans plàtans fins la petita rotonda que enllaça l’avinguda Vilamajor, que compta amb un dels carrils bici més
veterans del poble. El seguirem amunt per tota l’avinguda arbrada, passant per les grans cases del barri vell dels Dominics, algunes d’elles amb bells jardins i grans arbres,
com els suros d’en Caballero, prop de la font Trobada.
Seguim amunt, en direcció nord, per a anar a trobar el camí de terra que hi ha entre can Boixadera i la pineda del carrer Francesc Camprodon, Agafem aquest antic camí
amunt, sense deixar-lo fins al final.
Aquí l’ambient ja és ben agrícola, formant un corredor que separa el nucli de Cardedeu i el barri d’Alfou, que es veu al fons.
Passarem per prop de Ca l’Estritllat, Can Cerdanya i Cal Cerdà, amb la seva horta ecològica i de proximitat.
Poc després trobarem una pista més gran, que agafarem a l’esquerra en direcció nord poc més de dos-cents metres, enmig de camps de conreu.
Quan arribem a un petit bosc seguim amunt, per la pista principal i després de Can Met Cames fem una petita baixada fins el camí asfaltat de Can Miret, que seguirem a
l’esquerra travessant el petit nucli de masies de Can Pinós vell i Sant Jaume de Rifà.
En entrar a la urbanització de Can Miret agafarem el primer carrer que segueix al nord, el carrer Begues, i el seguirem fins al final. Seguim pel camí pel costat de la granja
de ca l’Ambràs i entrem a un tram de bosc. Trobarem la carretera de Sant Antoni de Vilamajor a la Garriga, la BP-5107, que travessarem amb compte i seguirem al nord,
pel carrer asfaltat pel petit polígon industrial de la Plana.
Seguim amunt per la pista principal fins a Can Parera, o seguirem a la dreta sense destorbar els animals de la granja, i seguirem fins a trobar la riera, a la nostra dreta.
Seguim pel camí, enmig de l’alzinar, fins a la cruïlla de quatre camins, a tocar de Can Verdaguer. Agafem el camí que baixa a llevant i ens porta al nucli de Sant Pere de
Vilamajor.
Sant Pere de Vilamajor és un molt bon punt de partida per a fer sortides pel Montseny, seguint la pista cap a Sant Elies i les seves valls altes.
D’aquí podem tornar a Cardedeu pel mateix camí de pujada, després de fer un bon esmorzar.
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