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ACTIVITAT AGRÍCOLA DE CAN MONMANY
La masia de Can Monmany es troba a una alçada de 180m per sobre del nivell del mar i

dins de la zona gestionada pel Consorci del Parc de Collserola. Les restes de l'antiga activitat
agrícola de la masia, que havia sigut molt important a principis del segle passat, han quedat molt
reduïdes per la venda de terres i l'abandonament dels cultius. S'aprecia tot una serie de bancals
per resoldre la topografia, en un estat de conservació variable. La presència d'edificis d'usos
diferents i de varis habitatges dins del recinte recorda l'estructura de les colònies industrial
típiques de Catalunya: podem parlar d'una colònia agrícola.

Històricament, l'explotació agrícola de la finca havia anat lligada fonamentalment a la
producció de vi i de xampany, que fins i tot es va exportar a França, i a l'aprofitament dels
pins, tant en la recol·lecció de pinyons com de les escorces, que es feien servir en els tints dels
teixits a Barcelona. En el seu moment de màxim esplendor, que va durar fins l'arribada de la
filoxera a principis del segle XX, hi treballaven 46 parcers i 18 mossos. Molts dels topònims de
l'actual Valldoreix estan relacionats amb aquesta explotació (barris com Monmany, Regadiu, les
Bobines o Mas Roig; carrers i places com Joan Gassó, Monmany, Oliveras o Mariscota).

Avui en dia, la cooperativa                té un dret d'ús d'aquestes terres i està mantenint viu bona
part de les parcel·les practicables gràcies a la seva activitat hortícola i a una petita producció
d'oli i de vi. Treballa tant amb grups de consum organitzats com repartint cistelles a domicilis
particulars per a tot el Vallès. També proposa formacions en el àmbit de l'agricultura ecològica
d'autoconsum i activitats educatives  per a escoles i instituts.
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