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Passejades pel patrimoni urbà de Cardedeu
Un passeig per Cardedeu
Gràcies a la febre de l'estiueig, Cardedeu, com d’altres viles del Vallès Oriental, és un lloc ideal per comprendre l'evolució de l'arquitectura des de l'últim terç del
segle XIX fins a la Guerra Civil. Des de l'eclecticisme, a les formes trencadores del Modernisme i fins a arribar a les propostes estètiques del Noucentisme.
Sortim de la Guingueta cap al nord, i agafem el Passeig Pau Casals i l’avinguda Eduard Corbella, passant pel davant del magnífic conjunt de Can Diumer, centre de
l’activitat vitícola del s. XIX a Cardedeu. Seguim per l’avinguda arbrada fins l’avinguda Àngel Guimerà, amb la Torre Agustí a la cantonada nord, del 1932, atribuïda a JM
Raspall. Seguim avall, amb altres cases d’estiueig d’interès a la nostra banda dreta tot baixant, i arribem davant de l’antiga Fàbrica Borràs, del 1921 i obra d’August Miret
Baldé i amb diverses ampliacions de Josep M. Ros Vila per a adaptar-la a l’activitat tèxtil, i posteriorment per a adaptar-la als usos actuals.
Seguim avall passant pel davant d’un dels antics masos actius del nucli urbà, la Can Puig de la Casanova, i pel davant de les monges, el Mas Pla, del s. XIII amb reformes
del 1915. Tombem a la nostra esquerra pel petit carrer Goya, per a anar a trobar del dret la façana principal de la Fàbrica Tèxtil Rase, a l’avinguda de la Mare de Déu del
Pilar. Anirem avall per voltejar els blocs del seu davant i poder veure l’actual equipament municipal des del carrer Llinars. D’aquesta fàbrica tèxtil cal destacar-ne la seva
coberta de voltes de maó pla i la seva estructura de pilars i bigues encavallades de fusta.
Per l’avinguda Jaume Campmajor passarem cap a l’avinguda del Rei en Jaume, per a veure el conjunt de casa i jardí de la casa Campmajor, d’en Ramon Puig i Gairalt, del
1915 i d’estil noucentista, i al sud de la carretera voltem tota la illa d’un dels millors conjunts de casa i jardí del poble: la Casa Cortès o Villa Narcisa, amb diversos conjunts
d’arbres d’interès local i l’edifici central d’estil noucentista atribuït a Lluís Planas Calvet, del 1917, i tanca i conjunt d’en Ramon Puig i Gairalt.
Acabem sortint al carrer de la Maternitat d’Elna i baixem fins a Can Llibre, un antic mas del s. XVII, ara convertida en restaurant, que dona nom al torrent que passava pel
seu davant, ara soterrat. Girem amunt per veure el pi de Can Vinyeta, a tocar de l’escola Mil·lenari i seguim fins la Plaça Amat. Aquesta va ser una de les primeres places
de nova planta de Cardedeu, feta amb el pla d’urbanització del barri residencial a finals del s. XIX i finalment traçada segons el projecte de Ramon Maria Riudor Capella,
amb la font central del 1916, ubicada damunt d’un pou que l’abastia, i atribuïda a Ramon Puig i Gairalt. A la plaça destaca, de manera predominant, la Torre Amat, la més
alta de Cardedeu, d’en Ramon Puig i Gairalt del 1915, amb un bonic jardí amb diversos arbres d’interès local.
Seguim per la Gran Via de Tomàs Balvey, passant per 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, i per Vil.la Paquita, del 1919, seu d’entitats culturals del poble
durant els darrers anys del s XX i primers del XXI. Seguim cap a ponent i passem per la plaça Macip, per davant de Can Serra i per davant de Can Batlle Torrent, bonics
exemples de l’arquitectura de masies integrades a la trama urbana.
Pugem pel carrer Montseny i resseguim tota la carretera cap a ponent, passarem pel davant de diverses cases de cos al sud i al nord, d’entre les que destaquen Can Suari
i les cases Amat. Arribem al davant del Casal de la Gent Gran-Torre Granés Espinach, amb els seus grans cedres del pati sud, del 1891 obra de l’Eduard Mercader
Sacanella, que va ser durant molts anys la seu de la radio televisió Cardedeu. Seguim fins voltejar la Casa Pere Llibre-Torre Pons, del 1889 d’Eudald Pagès Comas, i
reforma del 1929 d’Eusebi Bona Puig, pel carrer Jacint Verdaguer i el passeig Pau Gesa passem pel davant de cases com la d’Alfred Santamaria, de Joaquim Manuel
Raspall, del 1906, o les cavallerisses de Can Llibre, i els jardins de les cases de cos que donen al passeig, l majoria molt transformats, i girem a l’esquerra per arribar a la
plaça de Sant Joan, observant el jardí del museu i el Casal Daurella, seu del museu.
Pel carrer Josep Vilaseca passarem pel davant de la Torre Lligé, seu de l’ajuntament, i de la façana de la Torre Pujol i de la Torre Sàlvia, per pujar amunt pel carrer de
Marià Borrell i el carrer del Molí, per arribar al parc Els Pinetons amb les pistes de tennis, de les més antigues del país, i per la passera Alegre tornarem a la Guingueta.
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