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LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

La finca de Can Monmany es troba
al extrem sud-oest del municipi de
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occi-
dental). Situada a la falda del puig
Madrona, es la masia la més important
de tot el terme de Valldoreix i està
inclosa dins del perímetre de protecció
del Parc Natural de Collserola. Des del
2012, s'ha convertit en propietat de
l'ajuntament i està previst que funcioni
com a equipament públic.

CLIMATOLOGIA

     Precipitacions    Temperatures

El clima del Vallès Occidental és Mediterrani (càlid i temperat), de
tipus Prelitoral Central. La serra de Collserola exerceix un efecte
lleugerament atenuador de la influència litoral, i fa que l’amplitud
tèrmica, tot i ser moderada, sigui major que a Barcelona. Els hiverns
són relativament suaus, amb temperatures entre 6°C i 8ºC de mitjana,
i els estius calorosos, entre 22 °C i 23 ºC de mitjana. La precipitació
mitjana anual de Sant Cugat ronda els 600mm. Els màxims solen
enregistrar-se a la tardor i els mínims a l’estiu, però les precipitacions
es caracteritzen per la seva irregularitat mensual i interanual, i per un
fort caràcter torrencial. L'humitat relativa mitjana anual s'aproxima als
70% i les glaçades i nevades son episodis relativament excepcionals.
En quant als vents, hi ha un predomini de la component SW (13,2%),
seguida per les direccions W (10,6%), S (7,7%) i SE (6,9%).

Font: Servei Meteorològic de Catalunya (estació meteorològica de Cerdanyola)

PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LA MASIA

Els sòls de Sant Cugat són silícics
àcids, majoritàriament pissarres o
argiles. Al sector de Collserola,els sòls
sotmesos a l’acció erosiva són prims i
poc desenvolupats, de color bru amb
tons més o menys vermellosos. A la
plana central, en canvi, els sòls són
més antics i més profunds, amb una
coloració rogenca.

Pissarres i pissarres sorrenques
amb quarsita i de roques carbo-
natades. (Cambroordovicià)
Fragments angulosos inclosos
en una matriu d'argiles verm-
elles. (Plistocè)
Sediments: llims groguencs cim-
entats, i llims sorrencs beix no
calcificats. (Plistocè)
Argiles fossilíferes i llims verm-
ells amb conglomerats i gresos.
(Serraval·lià inferior)
Matriu sorrenca amb conglome-
rats de pissarra, calcària, granits
i gres. (Aragonià superior)
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