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Passejades a peu des de Cardedeu
P06 Camp d'aviació
Anirem a trobar els diferents refugis de l'antic camp d'aviació, sobre el pla d'en Morató, amb vistes magnífiques cap a la muntanya de baix i el Montseny. Ruta
tranquil·la, perfecte per fer en família, tot seguint camins de terra.
Sortim de la Guingueta en direcció sud i resseguim pel marge del camp de la fira i travessem la riera de Vallforners pel pont nou del carrer Lluís Llibre. Tombem a
l’esquerra pel carrer Lluís Llibre, que seguim fins la carretera de Cànoves, on girem a l’esquerra per baixar fins la plaça Anselm Clavé, on agafem el camí de travessar el
poble pel bell mig.
Seguim els carrers Teresa Oller, Hospital i Pedró fins la carretera de Cànoves, i baixem uns metres per agafar el carrer Llinars que seguirem un tram compartit que
després de l’avinguda Mare de Déu del Pilar ja té carril bici, que seguim fins l’escola Can Manent.
Aquí girem a l’esquerra per passar per davant de la granja de Can Manent i agafar el camí antic d’Alfou, pel bell mig del pla de Can Morató.
Seguim el traçat cap al nord, amb vistes excepcionals vers el Montseny i la Calma, enmig de camps de secà, i quan arribem a una petita roureda on hi ha antic refugis del
camp d’aviació ja som al barri d’Alfou. Aquí girem pel carrer de les Pinedes, a l’esquerra, i enfilem pel carrer del mig per vorejar les Pinedes fins l’entrada de can
Boixadera.
Agafem aquest antic camí amunt, a la dreta, resseguint el corredor agrícola que separa el nucli de Cardedeu i el barri d’Alfou, que es veu al fons. A la primera cruïlla
girarem a la dreta cap a Ca l’Estritllat i entrarem al barri d’Alfou per l’Avinguda de Cardedeu, que seguirem fins l’Avinguda de Vilamajor, on girarem a la dreta.
Seguim per l’avinguda del Bosc fins poc després del carrer Gladiol, que deixem a la nostra dreta per entrar al petit carrer Montnegre, de terra, que ens obre pas al camp
d’Aviació.
Ara les vistes cap al sud i part de Cardedeu són fenomenals. Els dies clars s’arriba a veure Montserrat i tot.
Quan arribem al bosc d’alzines girem a la dreta i passem a la vora d’antics refugis del camp d’aviació, tot tornant a entrar al poble pel carrer Doctor Klein, al barri
Bellavista.
Passant per un nou traçat de camí pel pla de Can Morató tornarem a seguir el carrer Doctor Klein fins arribar al carrer Cervantes, per un pujarem fins l’Esbarjo i girarem a
l’esquerra pel carrer Lluís Llibre per arribar als Pinetons. I d’aquí per la passera Alegre per retornar a la Guingueta.
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