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Ja hem començat el mes de març i són moltes les dites que en fan
referència. A grans trets podem dir que és un mes molt important
per als conreus, que comença a remuntar la seva activitat
biològica després de la pausa de l'hivern. També es considera un
mes de contrast tèrmic i una mica boig pel que fa al temps.
Un mes de poc refiar.
Aquí en teniu una petita mostra:
Març marçot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot.
El que pel març fa el dia 3, fa tota la resta del mes.
Març habitual, un dia bo i un dia mal.
Sol de març porta refredats.
Març marcedor, nit freda i dia amb calor.
Març ventós i abril plujós.
Març ventós i abril plujós, fan el maig florit i formós.
Març ventós i abril plujós, fan ser el pagès orgullós.
Quan pel març trona, l'ametlla és bona.
Quan l'oreneta no ve pel març, l'hivern és llarg.

QUARTA PART DELS BARRIS I CARRERS DE CARDEDEU
A Cardedeu hi havia
safarejos públics, que
estaven repartits per
diversos indrets del
poble. Un d’aquests és
el que hi havia darrere
de l’escorxador, prop
de la via del tren. Les
dones hi anaven a
rentar la roba i, a més,
servia com a lloc de reunió on aprofitaven per explicar-se fets
del poble.

Cinema al Barri
El primer cinema de Cardedeu es va establir al barri de Can
Serra, el Cinema Espanyol, l’any 1919, on hi havia l’antic
Cafè Masip destinat a balls i obres de teatre, i on avui dia hi
ha l’establiment de Can Ruaix. L’any 1931, canvià de nom i
passà a anomenar-se Cinema Montserrat.
L’any 1936, abans de començar la guerra, les entrades al
cinema Montserrat costaven 70 cèntims a baix i 80 cèntims
a dalt. Durant aquest any es projectaren diverses pel·lícules,
entre elles: “Gansters del aire”, “Soy un fugitivo” i “El
acorazado Potemkin”. Com veiem, pel nom de les pel·lícules i
seva temàtica, eren escollides i controlades pels sindicalistes
de la CNT.
Després de l’obertura dels cinemes Palace i Las Vegas, el
cinema Montserrat va haver de tancar les portes el dia de reis
de l’any 1971, amb la projecció d’una pel·lícula adequada per
a aquesta darrera ocasió, “Se acabó el negocio”.
El Sr. Antoni Riera i Soldevilla fou el promotor de construir el
Palace Cinema i el Palace Club, que havien de resoldre la
manca de locals recreatius. Es va construir al jardí de la torre
Barangué, les obres començaren el 23 de març de 1964, fou
inaugurat el 25 de setembre amb la projecció de El premio de
Paul Newman.

A la mateixa finca, cinc anys després, animat per l’èxit del
Palace, el Sr. Riera hi construí el cinema Las Vegas. Tenia
una capacitat de 1.300 espectadors amb una superfície de
2.300m, formant un bloc de salons d’espectacle. S’inaugurà
amb la projecció de la pel·lícula Porgy and Bess, un film
musical.
Amb l’obertura del cinema, Cardedeu esdevingué la capital de
la comarca en aquest aspecte cultural, hi havia quatre
cinemes amb capacitat per a 3.000 places, venien gent de tot
arreu, que s’estacionaven a la Plaça Amat i als carrers
adjacents. Fins i tot hi havia un guàrdia jurat que regulava
l’estacionament dels cotxes.
Els programes dels cinemes del dia de Tots-sants de l’any
1969 fou el següent: a Las Vegas projectaven “La canción
del olvido” i “La noche de los gigantes”; al Cinema Palace,
El poder de la muerte” i “ Comisario X y los tres perros

verdes”; al cinema Montserrat, “ A cualquierprecio” i Tarzán
contra los Hombres leopardo”, i a l’Esbarjo, “EL barón
fantástico” i altres cintes infantils.
L’èxit dels dos cinemes va seguir durant diversos anys, però
la crisi del cinema ha anat en augment, i el 17 de juny de
1984 fou el darrer que s’hi projectaren pel·lícules. L’empresa
el va canviar per unes altres finalitats, el 7 de desembre de
1984 va construir el gimnàs de l’Squash.
El 19 de desembre del 1986, es va vendre a l’Ajuntament
l’edifici del cinema Las Vegas, la discoteca New Palace i els
locals annexes, per un import de 36 milions de pessetes. A
partir de llavors formà part del patrimoni del municipi, amb
el nom de Cinema Municipal, l’última pel·lícula projectada
fou “Cinema Paradise” el maig de l’any 2001. Posteriorment
s’inaugurà el Centre Cultural de Cardedeu l’any 2004.

Barri de La Granada
Segons el diccionari geogràfic de l’any 1845, a Cardedeu hi
vivien als barris 282 veïns, entre ells el barri de la Granada i
de Can Serra. Tomàs Balvey, ens diu que el mas Pla o CasaNova comptava amb les terres de davant del mas;...les de La
Granada i la serra de Can Calsaplé i de Can Rellops. També,
que la serra del Pla Marcell era bosc fins a principi del segle
XIX, on s’edificaren els masos Calsaplé i Sardina.
A La Granada, la construcció l’inicià el Sr. Tuixans, l’any
1806; després Felip Riera, àlies Buch, l’any 1833-38 i Pau
Pujades, l’any 1866-68. Al dietari del Sr. Balvey diu que el Sr.
Margenat, l’any 1901, va fer obres al camp de La Granada per
instal·lar una sínia o motor per regar. També ens diu que el
Sr. Sotero va construir una glorieta a les vinyes de la
Granada.
Durant els anys 1930-31, es va autoritzar la construcció de
diverses cases al barri entre elles: a Dolors Gessa, una casa de
planta baixa; a Miquel Palaus Sala, també una casa amb
planta baixa; i a Joan Cervera Vives, una casa i un pis. L’any
1931 diversos veïns demanen la construcció d’una plaça
davant dels seus domicilis.
L’any 1935, a partir del Padró Municipal, al barri de la
Granada hi vivien 287 habitants. L’1 de març de 1946 es
decideix que l’arquitecte municipal procedeixi a estudiar la
urbanització dels terrenys de la Granada fins al terme de
Llinàs. El 12 d’abril del 1946, va quedar aprovat el projecte
d’urbanització del barri de la Granada, entre el Casino i el
terme de Llinàs.
Al barri a principi dels setanta no hi havia cap plaça per jugar
els nens, jugaven davant de Can Sardina,als terrenys del Pla
Marsell, on l’utilitzaven els infants del barri per jugar a futbol
i córrer amb bicicleta. A més, l’antiga masia de Can Sardina,
que es trobava oberta tothom, també hi jugaven però era un
perill per la mainada degut al estat ruïnós de la masia.
L’any 1984, es va crear l’Associació de Veïns però des de
l’any 1973 es realitzaven activitats, impulsades pels veïns
que s’anomenaven Grup d’activitats de la Granada, els quals
van ser la llavor de la futura Associació de Veïns.

Les Festes del Barri
Destaquem que el barri de la Granada ha estat un dels més
prolífics de Cardedeu, degut a la empenta dels seus veïns de
promoure diverses festes al barri.
L’any 1973, organitzat pels veïns del barri, que en aquells
temps eren pocs, es va fer un pessebre vivent a Can Calsaplé,
amb molt d’èxit, l’any següent es va repetir l’experiència
coincidint amb la primera festa del barri.
La primera festa del barri va tenir lloc el 14 i 15 de setembre
del 1974, organitzada pel Grup d’activitats la Granada, es
van fer sardanes, ball popular, i un tocadiscos
amb
gravacions antigues i modernes. El dia 15 es van fer jocs
populars infantils( curses de sacs, trencar l’olla, etc). El lloc
on es feia la festa era al carrer Josep Mª de Segarra. Les
posteriors festes del barri es van fer el segon diumenge de
juliol.

El Mas i el Torrent Llibre
Es troba situat prop del torrent Llibre, antigament aïllada i
immersa en el creixement urbà de mitjan segle XX. La data
més antiga és de l’any 1680, que es troba esculpit en relleu a
l’escut i amb el monograma de JHS.
El mas pertanyia a la casa pairal dels Llibre, paraires de llana
documentats a Cardedeu al segle XVI. Posseïen una altra casa
pairal al centre de la vila, actualment al carrer Vila-seca. El
mas Llibre que ens ocupa no apareix en documentació,
possiblement va ser construït al segle XVII, com indica

l’escut, i promogut per la família Llibre. Seria aquest el
moment més important de la família enriquida amb el negoci
de la llana.
El Torrent Llibre es troba paral·lel al carrer torrent Llibre, que
travessa el poble per aquest sector i, passant pel barri del
Poble Sec, mena cap el riu Mogent. Probablement va rebre el
nom de Llibre per la masia, que era la més destacada de la
zona.

L’existència del torrent des d’antic, va facilitar l’establiment
de cases en època antiga. Prop d’ell, en el indret anomenat
Pla de les Parets, s’han trobat testimonis evidents d’aquesta
ocupació romana. Altres evidències del seu ús com a recurs
d’aigua en l’antiguitat ( terrissa, rajols, decantadors d’aigua i
teules) han aparegut en les obres de canalització del torrent.
A final del segle XIX, la zona del torrent era poc habitada,
amb terres dedicades a cultius. A final del segle XIX i principi
del segle XX, es van començar a urbanitzar els terrenys.
L’augment de població en la zona va obligar a canalitzar el
torrent. El primer projecte de cobriment data del 1974, però
no va ser fins el 1981 quan es van iniciar les obres per
l’enginyer Jaume Vallet.
CARRER GIRONA
Aquest carrer representa la columna vertebral del barri,
l’uneix amb el barri de Can Serra, i curiosament fou un dels
més problemàtics quan a la seva construcció ( l’asfaltat i
l’enllumenat).

L’any 1929, Marcel·lí Bosch va construir la segona casa del
barri de la Granada, al carrer Girona núm. 152. A la zona del
Pla Marcell, al barri de la Granada, als anys trenta es va
construir el que seria el tram final del carrer Girona.
Però no va ser fins al final dels seixanta, quan la zona va
prendre una empenta amb els habitatges que s’anaren
construint al voltant dels carrers: Josep M. de Segarra,
Ramon i Cajal i Dr. Fleming. La gran majoria d’aquestes
construccions foren cases de planta baixa i altres d’un o dos
pisos.
Als anys setanta, el carrer Girona, era l’únic accés al barri
sense asfaltar, es convertia en una riera quan plovia
provocant profunds esvorancs i feia impossible el pas de
vehicles. L’any 1972 els veïns fan una instància a
l’Ajuntament perquè facin efectiu l’enllumenat i l’asfaltat del
carrer, en què els veïns ja havien pagat en la compra dels
terrenys. L’enllumenat quedava tallat a l’última casa, de
manera que, fins arribar a l’enllaç amb el carrer Balvey
l’obscuritat era gairebé total.
En aquest carrer es va instal·lar la primera indústria al barri,
Abrasius manufacturats Prat, a mitjan dels anys setanta,
i després l’altre fàbrica Tubs i prefabricats Pujol.

PLAÇA MARCEL·LÍ BOSCH
Marcel·lí Bosch i Massuet va ser sindicalista de la CNT i
alcalde de Cardedeu durant la Guerra Civil, els anys 1936-38,
abans fou obrer de la Renfe i va ser un dels primers en
construir-se la casa al barri de la Granada. Va viure durant
uns anys al barri de la Granada, al acabar la Guerra Civil va
exiliar-se a França passant pel camp de refugiats de Sant
Cebrià i al d’Agde.
L’any 1929 va construir-se una casa al
carrer Girona, sent un dels pioners en
edificar al barri de la Granada. El 12 de
desembre de 1986, l’Ajuntament va acordar
concedir-li la Creu del Terme, distinció que
li fou lliurada el 4 de gener de 1987 al
costat d’altres personatges reconeguts de
Cardedeu. El març de 2004, l’Ajuntament li
concedí una plaça al barri de la Granada
com a fill il·lustre de Cardedeu.

El 29 de juliol de 1937,durant l’alcaldia de Marcel·lí Bosch,
l’Ajuntament acceptà l’oferiment d’un ximpanzé, que el seu
amo no podia mantenir, i que es decidí portar-li al Parc
Municipal de Can Llibre, barri del Centre. L’alcalde acordà
que no es podia tancar els jardins de Can Llibre perquè servia
d’esbarjo als refugiats que vivien a la casa, i també al
veïnatge.

Can Canyes
L’origen d’aquest barri ve donat per la masia de Can Canyes,
situada entre la zona Nord del poble i la zona de la Coma, al
costat de la carretera de Cànoves. La primera referència és de
l’any 1150 on surt documentat el Pla de Canyes.
L’any 1891, es va col·locar una passera feta amb un tronc de
pi, per a passar la Riera al començament de la Penya de Can
Diumer. Va costar 120,60 pessetes, amb maons i una barana
de ferro.
El febrer de 1900, durant la sessió Municipal va quedar resolt
d’arreglar el camí de Sant Hilari, especialment la pujada de
Cal Solanet, masia que apareix en el plànol de l’any 1777,
amb un acte de conveni amb els veïns afectats. Però, no va
ser fins l’any 1968 que es va solucionar el problema d’aquest
camí.
Fins als anys vint i trenta del segle XX, la zona nord de
Cardedeu encara no estava urbanitzada eren uns terrenys de
camps i boscos, on els ramaders del poble duien els seus
ramats a pasturar als camps de Can Canyes.
L’any 1964, s’hi construïren els primers xalets, Àngel Pujol
fou l’iniciador i se li concedí permís per aixecar el primer
xalet el 18 de març. Aquest mateix any també s’edificaren
altres xalets. Els propietaris dels xalets construïren una
claveguera de 190 m, que
les varen
sufragar ells
mateixos amb un cost de
16.130 pessetes.
Primera
casa
de
Can
Canyes.L’any
1971
es
donen permisos d’obres
per edificar cases, dues d’aquestes s’edificaren al camí de Can
Solanet. Tres anys després, s’aprovà el Pla d’alineacions de la
finca Fontova de Can Canyes, que comprèn els carrers des de

Pintor Fortuny fins al camí de Sant Hilari, formant la nova
avinguda de la Font dels Oms. L’any 1978, es va concedir
permís per a construir 12 vivendes a la urbanització de Can
Canyes.

Les Festes del Barri
La primera Festa Major a Can Canyes va ser l’any 1984, arran
d’aquest any es va continuar fent l’últim cap de setmana
d’agost, un dels jocs emblemàtics pels infants eren els Jocs
de Pistes.
La primera Festa Major a Can Canyes va ser l’any 1984, arran
d’aquest any es va continuar fent l’últim cap de setmana
d’agost, un dels jocs emblemàtics pels infants eren els Jocs
de Pistes.

Programa de festes Can Canyes
Un altre dels esdeveniments importants del barri era la cursa
de BTT, la primera es va fer l’any 1993 l’últim diumenge de
juliol, al barri La Penya-Can Canyes.

Can Canyes i el seu molí
La masia de Can Canyes tenia un element característic que
era el molí fariner i el dibuix d’un bacallà que tenia a la
façana principal, símbol que apareixia també en altres masies
ubicades a la riera. Va ser la família Freixes la darrera família
en habitar la desapareguda masia.

El mas era un molí fariner que aprofitava l’aigua que provenia
de la riera de Cardedeu. A la part posterior del mas hi havia
una bassa que s’omplia d’aigua. Durant el dia s’aprofitava la
força de l’aigua per fer funcionar les moles del molí per així
poder moldre el blat, també s’aprofitava per regar els horts.

Era un dels nombrosos molins fariners que hi havia al llarg de
la banda esquerra de la riera, com el de Can Bas, Can
Maspons o Can Terrades. La seva proximitat al poble feia que
la bassa, a l’estiu, s’omplís de mainada que s’anava a banyar.
A l’hivern, algunes persones s’atrevien a patinar sobre la
bassa glaçada. Finalment, el mas i el molí de Can Canyes van
desaparèixer pels volts de 1965, convertint els horts en
jardins i torres entre l’antic camí de la Coma i la plaça
Antònia Fontova.
A principi de segle XX, els propietaris dels terrenys de Can
Canyes eren Josep Antoni i Antònia Fontova, van donar
permís per construir un camp de futbol inaugurat el juliol de
1929. El camp va existir fins els anys quaranta, situat als
peus del Turó de la Penya, aproximadament on avui dia hi ha
el restaurant de les Brases de Can Canyes. Les parets i els
murs que envoltaven el camp de futbol, com el vestuari, van
ser fets pels jugadors i aficionats durant els caps de setmana i
els dies festius. El darrer partit que s’hi va celebrar fou el 7
de febrer de 1937, entre un equip local i un de Granollers.
....continuarà

RESUM DE LES SORTIDES DE DESEMBRE I GENER
Degut a la falta d’espai i per no allargar mes els butlletins (aquets
últims ens hem passat de mida), mirarem de fer un petit resum
de les sortides d’aquets últims dos mesos.
La sortida del desembre que fou el dia 19, tocava fer el Prenadal i
per lo tant, ens vàrem adreçar cap a Sant Martí Sarroca per a
visitar unes prestigioses caves de tradició vinícola en les que si
elaboren vins i caves amb denominació d’origen,
Ens varen passar un audiovisual sobre l’empresa i la història
familiar i després de una degustació, pujàrem fins el castell de
Sant Martí on quasi ens en va fer marxar el vent per lo que abans
d’anar a dinar, vàrem fer una petita passejada per Vilafranca i
després tornar cap el restaurant on vàrem esmorzar, per fer un
dinar com cal per aquestes festes nadalenques.
Amb una espontània visita del Papa Noel, i la corresponent sessió
de ball, tornada cap a casa i fi de festa.
======================================================
I, pel gener tocava calçotada, i que més bé que fer-la al conegut
restaurant “El Álamo”. Ja el coneixíem d’altres vegades i sabíem
que ho feien molt bé.
Així doncs. el dia 23, amb l’autocar a tope, emprenem el viatge
direcció Tarragona per arribar al lloc on ens havien d’atipar,
primer amb l’esmorzar i després amb el dinar.
Donat que aquest restaurant es troba dintre el terme d’Alcover,
aprofitem per fer una passejada per aquesta població ja que te
coses interessant per veure i admirar.
Quan anem per aquests indrets, sempre aprofitem per comprar
galetes a les instal·lacions de Riflaqui. A més de comprar-ne, et
deixen fer un tastet molt complet.
Després de l’abundant dinar (passaven a repetir cada plat), no
podia faltar com sempre una bona sessió de ball. Un ball que
semblava de festa major ja que al concentrar-se cinc autocars
eren molts els balladors que sortiren per exhibir les seves virtuts
balladores.
Un dia perfecte malgrat que quan érem al aire lliure bufava un
ventet que no era gens agradable.
Hare a esperar la propera que serà a Barcelona per visitar el
museu del disseny. ====================================

