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Passejades pel patrimoni urbà de Cardedeu
Modernisme d’estiueig. La ruta Raspall
Una descoberta de l’arquitectura modernista i noucentista per a l'estiueig a Cardedeu obra de Manel Joaquim Raspall i d’altres .
Sortim de la Guingueta per a passar per la passera Alegre la riera de Vallforners i baixar avall pel passeig del Mestre Alexandri i el passeig arbrat del carrer Marià Borrell, i
després de passar pel davant la torre Sàlvia i Can Vendrell, girarem a l’esquerra pel carrer Doctor Daurella, passant davant del conjunt de cases de cos, fins la plaça Sant
Joan, amb visita obligada al Museu Arxiu Tomàs Balvey.
Aquí veiem la torre Lligé, l’actual ajuntament, de l’Adrià Casademunt Vidal, del 1890, amb diverses reformes per a habilitar-la com a seu del consistori. També veiem Can
Llibre, de l'any 1912, obra d'en Josep Masdeu Puigdemasa, que és un reforma de casa pairal per a estiueig amb galeria de solana, d'estil modernista.
Seguim fins la plaça Anselm Clavé pel carrer de Baix i seguim per la Diagonal Fivaller avall, fins l’Avinguda Rei en Jaume, on travessarem fins el carrer Montseny, on
veurem la petita font de paret, del número 8, i arribarem davant de Cal Peó, de l'any 1909, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, és un antic magatzem, amb grans bigues
encavallades, d'estil modernista.
Per la Gran Via d’en Tomàs Balvey anirem cap a la plaça Ramon Macip, on trobem l’antic mas de Can Serra, molt modificat a l’interior per a adaptar-lo als consecutius
usos d’escola, escola bressol, escola de música, entre d’altres. Seguim carrer enllà fins l’Alqueria Cloèlia, de l'any 1904, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, que és un
magnífic conjunt de casa d'estiueig, jardí i hort (ara edificat amb cases de nova planta), amb ceràmiques, esgrafiats i forja, d'estil modernista.
Passem fins la plaça Amat per prendre un nou punt de vista de l’Alqueria Cloèlia i els eu entorn i pugem per l’Avinguda de la Mare de Déu del Pilar fins l’Avinguda den
Rei en Jaume, on trobem les cases Josep Pericas, de l'any 1916, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, que són uns habitatges entre mitgeres, amb esgrafiats, d'estil
modernista, i arribem a la torre Montserrat, de l'any 1910, obra d'en Eduard M. Balcells, és un dels millors conjunt de casa d'estiueig i jardí amb ceràmiques, esgrafiats i
forja.
Pugem amunt pel carrer Esteve Barangé i tombem a l’esquerra pel carrer Llinars, per arribar a l’avinguda Àngel Guimerà, on visitarem la centenària font pública de paret,
de l'any 1918, obra d'en Manuel Joaquim Raspall. Seguim a ponent pel carrer Pedró i carrer Hospital, on trobem la Casa Golferichs, de l'any 1908, obra d'en Manuel
Joaquim Raspall, que és una casa d'estiueig entre mitgeres amb vitralls emplomats i reixats de forja i la Casa Masó, de l'any 1916, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, una
reforma de casa per a estiueig amb pati interior, d'estil noucentista.
Seguim pel carrer Teresa Oller fins la Casa Viader, de l'any 1917-22, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, que és un conjunt de casa d'estiueig i jardí, amb ceràmiques,
esgrafiats i forja, d'estil modernista. Sortim per la plaça Anselm Clavé, passant pel davant dels Escorrelots, i pujant cap a la plaça de l’Església, on trobem la Casa Arquer,
de l'any 1908, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, una casa d'estiueig en cantonada amb ceràmiques, esgrafiats i forja, d'estil modernista. A l’extrem nord de la plaça la
Casa Clavell, de l'any 1908, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, és un casa d'estiueig amb jardí interior, amb vitralls emplomats i forja, d'estil modernista.
Seguim amunt per la carretera de Cànoves fins la Casa Borràs, de l'any 1932, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, que és un conjunt de casa d'estiueig i jardí (ara
parcialment edificat amb cases de nova planta), d'estil noucentista, i la Casa Balvey, de l'any 1915, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, un altre conjunt de casa d'estiueig i
jardí, d'estil noucentista.
Girem pel carrer Lluís Llibre fins el parc Els Pinetons, de l'any 1930, obra d'en Manuel Joaquim Raspall, que és un dels primers parcs urbans del país creat en salvar una
antiga pineda, amb pocs elements construïts, com la font d'estil art decó, situada just al damunt d’un pou que l’abastia antigament. I pel pont de dalt, al passeig Pau
Casals, tornem a la Guingueta.
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