
EL LLOC: La parcel·la

La parcel·la d’actuació es troba al km 5 de la carretera. BV-1468 que va de 
Molins de Rei a Vallvidrera, dins el Parc Natural de Collserola. La finca és anoo
menada Can Calopa de Dalt.

Antigament era una finca agrícola, que es deixà d’utilitzar durant una època i 
ara es vol recuperar com a centre agrícola-vinícola. El projecte proo
posat és una BODEGA, de caràcter públic, com a equipament per a la ciutat i 
els usuaris del parc de Collserola. La idea de fons es recuperar i emfatitzar el 
vi típicament mediterrani i potenciar Barcelona com a capital de la cultura 
del vi. 

La parcel·la té una zona elevada, amb contacte amb la carretera, que és on 
antigament hi havia hagut la masia de Can Calopa de Dalt. A partir de la zona 
elevada, la finca va prenen desnivell suau en la seva cara est. La finca té una 
extensió aproximada de 5,2 Ha i està envoltada de bosc en tot el seu 
perímetre excepte el tros que toca a la carretera.  

  

LesLes vistes principals des de la zona alta de la finca són del Vallès, tot i que 
també es pot observar bona part de la pròpia serra, i distingir-hi el Tibidabo o 
la Torre de Collserola. A mesura que baixem per la zona agrícola perdem vistes 
ja que el bosc ens ho acaba tapant tot. 

La parcel·la és fàcilment visible des de varis punts de l’entorn llunyà, la qual 
cosa promou un projecte integrat a l’entorn.
  

ENTRAR AL LLOC: CITES

“La transformació del terreny per poder construir és el primer acte al qual s’enfronta una obra d’arquitectura.”

“Algunes construccions es localitzen integrament a l’interior de la terra, sense alterar el seu aspecte superficial: així 
serà adequat parlar d’espai com un buit, construït en negatiu contra el massís rocós. Altres s’acoblen al terreny, o 
acoplen el terreny als seus límits: així l’obra es presenta com una continuació de la naturalesa, accentuant o suavitt
zant els perfils, atribuint nous significats al paisatge.”	
	 	 	 Manuel Aires Mateus, amb Valentino Capelo de Sousa, Lisboa, 	 	 	 	 	 	 	 Març 2007

Esquem de dibuixos d’Alejandro de la Sota, per a la casa Dominguez en Caeyra, 
Pontevedra 1976

“Lo más característico de la deriva es que es el propio terreno el que 
guía la conducta de quien deriva.”  

“...la idea de lo que realmente está en juego en la deriva es nuestra 
relación con el terreno.”

“Erich“Erich Mendelsohn contempla las colinas siempre desde abajo, desde la pendiente, probablemente como lo había 
aprendido de Wright. También ahí se manifiesta una voluntad de fusión: la duna, el vestido, y el edificio aspiran a conn
fundirse. 

“Un arquitecto nunca busca una situación: más bien se preocupa de reconocer el lugar donde se encuentra para 
poder tomar una decisión adecuada a tiempo, al igual que el náufrago.”

“El terreno es leído precisamente como una línea de borde, como una traza costera, y las primeras derivas respecto 
a dicha traza se orientan prudentemente hacia el interior.”

“El contenedor es una de las metáforas predilectas de la arquitectura de las últimas décadas. La pérdida de interés 
hacia cualquier planteamiento basado en los usos, las funciones o las actividades ha llevado a la adopción de otras 
metáforas como generatrices…” 

“Los contenedores buscan su lugar en la ciudad, en ningún caso la ciudad se modela para acoger a los contenedores.”
	 La arquitectura a través del lenguaje, Maurici Pla, (Capítol: Derivas, contenedores, tempestades: arquitectura 
sin ancla.)

REFERENTS ESTRATÈGIA
SOTERRAMENTS

La dissolució de l’edifici amb el sòl ofereix la possibilitat d’una nova economia 
visual del paisatge. En comptes d’assegurar-nos la seva presencia material, 
l’arquitectura es pot submergir a les profunditats de la percepció i existir 
sense mostrar-se.
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L‘ENTORN: El Parc de Collserola

El Parc de Collserola és una superfície verda de més de 8000ha situada entre els rius Besos, Llobregat, la depressió 
del Vallès i el pla de Barcelona. Inclou part del terme municipal de nou poblacions.

CollserolaCollserola conté una àmplia mostra d'ambients naturals mediterranis, en els que hi trobem predominantt
ment boscos. Aquests juntament amb diverses formacions de vegetació baixa, formen un mosaic que acull una vaa
riada fauna. Hi són presents gairebé totes les espècies animals del bosc mediterrani. Aquesta diversitat es la riquesa 
biològica de la serra.

L'empremta humana és palesa a la Serra, tant pel que fa a la modificació del paisatge com per la quantitat de 
restes arqueològiques i construccions que s'hi troben i que constitueixen un patrimoni molt valuós.

Per tal de preservar aquest espai tant notable, es va redactar i aprovar el Pla Especial d'Ordenació i de Proo
tecció del Medi Natural (1987). El Consorci del Parc de Collserola, és l'organisme encarregat de desenvolupar 
la gestió del Parc, fent compatibles els dos objectius bàsics del Pla Especial: conservar els recursos naturals i 
l'equilibri ecològic, alhora que donar resposta a la demanda de lleure i aprenentatge dels ciutadans.

DADES 

CONREUS

La superfície destinada a l'agricultura s'estima actualment en un 6,4 % del tee
rritori (aprox. 800 ha). El vessant del Llobregat, més escarpat ofereix un seguit 
de feixes de conreu on dominen els fruiterars -ametllers i cirerers- i algunes 
vinyes i cereals de secà. Pel cantó del Vallès, però, les terres de conreu són 
més planes i homogenies, on predomina el cultiu dels farratges i els cereals.

A més d'aquestes superfícies agrícoles més contínues, existeixen a l'interior 
de la muntanya, clarianes de conreu de dimensions reduïdes, i 
que contrasten clarament amb l'espai forestal que les envolta.

Els conreus compleixen, al Parc, una funció insubstituïble de protecció 
de l'espai natural immediat en proporcionar aliment a la fauna hivernant i 
com espai d'esmorteïment de les pressions de la ciutat.

VEGETACIÓ

El paisatge actual del Parc conté un mosaic de boscos, màquies, matolls, 
prats i camps de conreu, amb un clar predomini, però, de les pinedes de pi 
blanc (Pinus halepensis). Aquesta configuració expressa la gran influència que 
ha tingut i té l'activitat humana en el conjunt de Collserola.

RELLEU I GEOLOGIA

Collserola es constituït principalment per pissarres, dites comunament        
llicorelles, i només excepcionalment s'hi troben afloraments d'altres matee
rials paleozoics entre els quals cal esmentar les calcàries del Puig d'Olorda, exx
plotades intensament per fer ciment..

CLIMATOLOGIA A COLLSEROLA 

El clima de Collserola, considerat en geEl clima de Collserola, considerat en gee
neral, és de tipus mediterrani amb 
les característiques que li són pròpies: 
hiverns suaus, estius secs i calorosos, 
oscil•lació tèrmica anual i diària modee
rada, precipitacions estacionals en conn
junt escasses i fortament irregulars. . 
Aquestes dades donen una temperatura 
mitjana anual de 14,4 C; el mes més fred 
és el gener amb 7,1 i el més calorós juliol 
amb 22,8. Pel que fa a precipitacions, el 
total anual mitjà és de 619 mm, amb dos 
períodes humits: tardor i primavera i un 
intens eixut estival. Dades menys comm
pletes permeten creure que al vessant 
obac les temperatures són inferiors i 
les precipitacions superiors. Aquest i 
altres factors fan que a Collserola siguin 
evident i destacable l'existència de 
diversos microclimes.


