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Passejades pel patrimoni urbà de Cardedeu
Els arbres de Cardedeu en bici
Una ruta urbana per a fer en bici i poder visitar els principals arbres d‘interès del poble i els parcs i boscos més emblemàtics .
Sortim de la Guingueta cap a ponent, i per l’avinguda del general Moragues pugem cap al barri de Can Montells resseguint, primer els grans pollancres, i les alzines
després. Pugem cap a la cruïlla del camí de Sant Hilari, passant pel davant de Can Volardet i Ca l’Alzina i baixarem cap al gorg de la Mina, passant pel davant de les
alzines del camí de Sant Hilari. Si el nivell de l’aigua és baix podrem travessar fàcilment, sortint al parc de la Font dels Oms. Sinó seguirem pel camí, el pont i el passeig
fins al parc. La cobertura de les alzines del parc i els verns del riberal és excepcionalment fresca a l’estiu.
Sortim del parc i agafem el carrer Mossèn Lluís Puig i el carrer Pau Fort Bartrés, travessant la carretera de Cànoves amb els seus pocs vells til.lers que resten dempeus, i
abans acompanyaven el camí carretera amunt. Seguim dret cap a llevant, ara pel carril bici del carrer Casas i Amigó i passarem pel davant de Can Bellsolar i els seus grans
plàtans, i al passeig dels Dominics tombarem amunt a l’esquerra, per sota de l’alineació de plàtans, fins davant de l’antic seminari dels Dominics, ara instituts
d’ensenyament secundari, amb el seu gran pi que domina la façana.
Seguim a llevant per l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, fins arribar davant de la casa de Can Boixadera i entrarem a les Pinedes, pels camins que travessen els
boscos de pins força malmesos primer i després majestuosos i alts. I sortirem prop del torrent Llibre i tornarem pel carrer de les Pinedes fins l’avinguda Vilamajor, on
agafarem el carril bici avall sota l’ombra d’oms i moreres, passant per la font Trobada i la gran surera de la casa Caballero.
Atenció al través de l’avinguda Àngel Guimerà, que no tenim prioritat de pas, però seguim enllà sota els plàtans fins el carrer Acàcies, on només trobarem els xiprers
blaus i us sol exemplar d’acàcia mig mort. En arribar a la plaça Amadeu Borràs girarem a la dreta pel carrer Doctor Reig, per arribar fins el parc Els Pinetons, amb els seus
grans pins pinyers centenaris, i veient els grans cedres dels jardins que anem trobant. Anirem avall fins el carrer Lluís Llibre i seguirem sota dels plàtans fins a l’Esbarjo, on
veurem els grans pins blancs. En travessar l’avinguda Àngel Guimerà seguirem pel carrer Balmes i baixarem per carril bici de l’avinguda Mare de Déu del Pilar, ampli
passeig guanyat entre les antigues fàbriques, ara amb lledoners i mèlies.
Tombarem a l’esquerra pel carrer Llinars, per visitar el singular calocedre de la Tèxtil Rase i la gran morera, i seguim fins davant del camp de futbol, amb la gran catalpa i
el vell om, alimentats per l’antiga mina de Can Manent. Travessem amb compte la carretera fent ús del semàfor i pel davant de Can Cortés podrem veure els seus grans
arbres com les albes o els cedres i plàtans. Baixem fins el pi de Can Vinyeta, al carrer de la Maternitat d’Elna, i entrem a la plaça Amat pel costat del pins. Els grans arbres
de la Torre Amat queden petits al costat de la gran torre. Seguim fins la Vil.la Paquita per a veure el seu teix. Seguim cap a ponent i passem per la plaça Macip, per
davant de Can Serra i per davant de Can Batlle Torrent i pel carrer Montseny amunt anem resseguint la carretera cap a ponent per la vorera sud.
Passem a l’altra banda a peu pel pas de l’estació i al Casal de la Gent Gran-Torre Granés Espinach veiem els seus grans cedres, i el de la casa veïna de la Casa Pere LlibreTorre Pons que ferit per diversos llamps ja no és el més alt del poble. Pugem pel passeig Pau Gesa fins la plaça Sant Joan amb els seus vells arbres i arribem a les places
Anselm Clavé i de l’Església per enfilar el carrer Josep Vilaseca i per pujar amunt pel carrer de plàtans de Marià Borrell. Si ja en tenim prou podem tornar cap a la
Guingueta.
Sinó travessem la riera i baixem cap a la plaça de l’antic safareig, la plaça Romà Julià, amb els cedres salvats de l’edificació, i pel carrer Ponent amunt i pel carrer Sagrat
Cor, passem pel davant de la Quinta Borrell i els seus grans arbres i seguim cap amunt, ple camí del bosc de Can Montells, per baixar resseguint el bosc fins el cementiri,
amb els seus grans xiprers de l’entrada i els grans pins de l’interior. Sortim per l’avinguda Germans Sanesteve i els seus xiprers blaus i pruneres vermelles i baixem cap al
Marital, per a visitar el gran pi del Marital i poder tornar, pel bosc de Can Montells i els roures d’en Rovellat fins la Guingueta.
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