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Passejades a peu des de Cardedeu
P05 Alfou
Enfilarem cap al Torrent Llibre i els boscos de les pinedes, per arribar al nucli d'Alfou, tornant pel torrent del Fou i el barri de la Granada. Ruta perfecte per a les
famílies que busquin descobrir nous camins a la vora de Cardedeu.
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 i el seguirem cap a llevant per tota l’avinguda arbrada fins prop del carrer Biscaia, on trobarem, a
la nostra esquerra, un camí que ens mena fins el torrent Llibre, que també s’anomena torrent del Pla en aquest tram.
El travessem per la vella passera i el resseguim fins la roureda del torrent, que travessarem del tot. Quan en sortim resseguim els camps del camp d’aviació per la part de
darrera de les cases, per evitar un tram de carrer asfaltat, i sortim a l’avinguda del Bosc pel petit carrer Montnegre. La seguim, a la dreta, fins l’avinguda Vilamajor, que
agafem també a la nostra dreta.
Anirem resseguint aquest carrer del barri d’Alfou fins el carrer Romaní, al capdamunt d’una pujada, des d’on podíem arribar a visitar Can Llança i l’església de Sant Julià
d’Alfou si anéssim a l’esquerra.
Nosaltres seguim el camí de Can Suari avall, a la dreta, i després de passar pel costat d’aquesta gran casa pairal sortim a l’avinguda d’Alfou que ens menarà fins la
rotonda amb la carretera de Llinars, on travessarem per buscar el carril bici.
Aquí tombarem a la dreta i, tot travessant el torrent del Fou, seguirem pujada amunt per la vora de la carretera fins arribar a l’alçada del darrer carrer de les torres de can
Morató, on agafarem la pista arran d’un camp, per seguir cap al sud seguint la pista principal per dins del bosc d’alzines, fins que, davant d’una casa trobem una girada
forta a la dreta, que seguirem de dret fins el barri de la Granada.
Entrarem al barri per la rambla Ernest Lluch, que seguirem de dalt a baix, passant per la vora del molí d’en Felip, per davant de l’institut Pla Marcell, que pren el nom
d’aquest pla que anava des de Bellavista al Poble Sec.
Pujarem pel carrer de la Maternitat d’Elna i girarem a l’esquerra pel carrer Girona, per entrar a una de les places més antigues de Cardedeu: la plaça Amat, amb la seva
font centenària central .
Pujarem per l’avinguda de la Mare de Déu del Pilar amunt i davant de la biblioteca, al carrer Doctor Klein, seguirem a la nostra esquerra i travessarem l’avinguda Àngel
Guimerà. Pujarem una mica per agafar el carrer del Mas Riera Valentí, on era realment el mas i la seva façana, que ara es troba a la plaça de Sant Corneli. Seguim pel
carrer Lluís Llibre fins els Pinetons, des d’on retornarem a la Guingueta per la passera Alegre.
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