
ENTRE VALLDOREIX I COLLSEROLA

Valldoreix és una entitat municipal descentralitzada pertan-
yent a Sant Cugat del Vallès. Està situada a l'extrem sud del 
terme, als contraforts septentrionals de la serra de Collserola. 

Cap al nord es troba unida a Mira-sol, un altre barri residen-
cial de Sant Cugat, i cap al sud-est s'uneix amb la Floresta. El 
projecte està ubicat al sector del Puig Madrona. El Puig 
Madrona és un cim de 341 m ubicat entre els municipis del 
Papiol i Sant Cugat del Vallès, dins la serra de Collserola.

La població respon a ús residencial d'habitatge aillat. Carrer 
amb pendent sense aparcament al vial ja que cada habitatge 
disposa de parcel·la per deixar-hi els vehicles propis.

Es tracta d’un teixit més o menys dispers, amb tipologia de 
ciutat jardí. El seu límit és el Parc Natural de Collserola, i el 
mas es troba cabalcant entre la ciutat i la natura. 

CAN MONMANY

Situat al sector del Puig Madrona, prop del terme del Papiol, 
és un dels masos més importants del municipi. Antigament 
es coneixia com a Mas Brunet fins que va ser adquirit per 
Francesc Monmany el 1639 i va iniciar el seu procés de creixe-
ment. 

L’antiga masia, tot i ser la més gran del terme, no tenia 
l’esplendor de l’actual edifici i estava formada per un mas, 
una capella i una masoveria.  Fins al 1867 can Monmany va ser 
parròquia de Santa Eulàlia del Papiol.

L’actual fesomia de l’edifici data dels primers anys de la 
dècada dels anys 80 del s. xix, quan el seu propietari, Fran-
cesc Oliver-Monmany i Reventós decidí transformar l’antic 
mas en un edifici senyorial. Amb la reforma es creà un con-
junt d’edificis en forma de colònia agrícola. La façana princi-
pal de l’edifici dóna al sud, mentre que a la cara nord es cons-
truí una torre amb un gran rellotge per tal de controlar les 
hores de feina dels treballadors.
 

LA VINYA

L’explotació agrícola de la finca ha anat lligada fonamental-
ment a la producció de vi 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. Alguns dels 
productes agrícoles produïts a la masia es venien a la botiga 
familiar del carrer Pelai de Barcelona i el vi fins i tot es va 
exportar a França, guanyant premis a les primeres exposi-
cions universals.  A partir del segle XIX es va dedicar a la 
producció de cava.

Aproximació al Mas. Transició entre ciutat i natura a través d‘un 

camí natural entre fileres de plataners.

Descubriment de la clariana on es troba el Mas, una clariana aco-

tada per la natura, i estructurada per linies de cultiu.

Control de la topografia amb marges existents, murs de pedra 
que regulen el desnivell per l’agricultura. 
Equilibri entre natura i tradició.
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