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1640. MAS BRUNET
Francesc Monmany s’instal·la a Mas Brunet per 
treballar les terres que envolten el mas.

1860. NEGOCI VINICOLA
Apareixen una serie de volums de suport 
agrícola. L’eix d’accés és nord-sud per comunicar 
el mas amb el papiol.  

1880. TRANSFORMACIÓ DEL CONJUNT
comença la transformació del conjunt en una 
casa senyorial.
Amb la consolidació del teixit urbà de Valldoreix i 
l’arribada del tren es modifica l’eix d’accés.

1884. CONSOLIDACIÓ DEL CONJUNT
s’inagura la casa senyorial de can Monmany

2012. CANVI DE PROPIETARIS
L’Ajuntament de Valldoreix passa a ser el nou 
propietari de can Monmany.

planta coberta. e:1/1000

A través de la complexitat de les cobertes inclinades de teula i les petites edificacions podem 
intuïr que el conjunt s’ha edificat al llarg del temps mitjançant extensions i afegits.

planta segona. e:1/1000

En aquesta planta només trobem el sotacoberta del mas.
L’estructura es de cruixies i l’escala central continua pujant fins al mirador superior de la torre.

planta primera. e:1/1000

En aquesta planta es troba la peça del mas i la part superior de l’habitatge adossat a la casa 
pairal.
L’estructura es de cruixies formades per murs gruixuts de pedra, els quals han estat 

planta baixa. e:1/1000

L’accés es realitza per aquesta planta a través del carrer conformat entre la casa pairal i el 
celler.
Al mas s´hi accedeix per darrera, a través d’uns porxos que es generen entre les peces.

Alçat sud A1. e: 1/1000 Alçat Oest A2. e: 1/1000 secció s3. e: 1/1000 secció s4. e: 1/1000

secció s1. e: 1/1000 secció s2. e: 1/1000 Alçat nord A3. e: 1/1000 secció s5. e: 1/1000

ELEMENTS D’ESPECIAL INTERÈS
Tota l’edificació de Can Monmany, presenta un interès global pel 
seu valor arquitectònic degudament inventariada i catalogada a 
l’inventari del patrimoni arquitectònic de catalunya, a l’inventari 
del patrimoni arquitectònic del parc de collserola i es troba 
també en el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic 
i catàleg de Sant Cugat del Vallès.

DESCRIPCIÓ HISTORICO-CULTURAL DE L’ÀMBIT
Aquesta masia representa, junt amb d’altres, el passat històric 
i cultural de les contrades de Valldoreix, i sant cugat del 
Vallès en general. Un passat lligat al treball de la terra, a 
l’agricultura com a modus vivendi de la població i com a 
principal motor del paisatge i la cultura que avui en dia hem 
heretat. Amb l’arribada de l’industria i la “modernització” 
juntament amb l’expansió de la ciutat de Barcelona, les 
urbanitzacions es van anar menjant i
fent desaparèixer a queixalades tot el que s’havia creat amb 
l’esforç de centenars d’anys.
Aquesta masia doncs representa molt més que un espai 
agroforestal, representa una, tan poc present avui en dia.
situada a la falda del puig Madrona, can Monmany s’aixeca 
sobre una casa pairal del segle xVi. L’actual casa és la 
remodelació de l’antic mas, portada a terme per Francesc Olivé i
Monmany a mitjans segle xix. Es tracta d’una masia neoclàssica 
d’aspecte senyorial; consta de diverses edificacions, un cos 
central on vivien els propietaris, un altre al nord-oest ocupat pel
celler, i un tercer que tanca la part est del barri on se situaven 
les vivendes dels parcers.

És a mitjans del segle xix que can Monmany és important per 
la seva producció i exportació de vi de qualitat cap a l’estranger. 
també feien oli. Hi treballaven 48 jornalers en temps de 
verema, 18 mossos tot l’any i 4 masovers amb les seves 
famílies.
A Barcelona, al carrer pelai cantonada amb la rambla, hi tenien 
una botiga “la Legítima” on venien el vi i la resta de productes 
que produïa la gran finca. Tenien hort, arbres fruiters i
aigua. també animals, i unes immenses bótes per guardar vi. 
Era un centre agrícola important dedicat, sobretot, a la vinya, 
com ho eren també les altres masies de Valldoreix i sant cugat.
Va ser en aquella època quan Francesc Olivé i Monmany (1820-
1891) es dedicà a ampliar el cultiu de la vinya, establint parcers 
i agafant més treballadors. L’any 1864 es construeixen els
cellers i contemporàniament es remodela el mas convertint-
lo en la gran casa actual, volent emmirallar-se en les grans 
propietats vinícoles de Bordeus. L’any 1897 és la data de
col·locació del rellotge a la torre i a la casa encara es conserva 
un dibuix original de l’alçat principal signat per l’autor, encara 
que la seva firma és il·legible.
però, la puixança de can Monmany, en part causada per la 
fil·loxera que s’havia estès per França, va decaure quan aquesta 
arribà a catalunya. A partir d’aquest moment els propietaris 
van tenir feines i treballs per mantenir-la, i, avui en dia, 
mitjanament conservada, encara s’hi observa l’esplendor del 
segle passat.
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ESTUDI DE SUPERFÍCIES

planta segona   390m2

planta primera  850m2

planta baixa   1706m2

planta -1   881m2

total construït   3850m2

Espai lliure al recinte  1729m2

RECINTE TOTAL  5579m2

TOTAL DE LA FINCA    83.8 Ha

CONTEXT ACTUAL I PATRIMONI

Degut a que la finca te un alt valor ecològic, 
cultural i etnològic, l’ajuntament de 
Valldoreix i el de sant cugat, han convingut 
amb els propietaris mitjançant un conveni, la 
cessió de la pràctica de la totalitat de la finca 
(83,8Has) a favor del patrimoni públic. I des 
del 2012 la finca forma part del Parc Natural 
de collserola.
L’espai agrari està gestionat per L’Ortiga, 
que es una agrupació d’agricultura ecològica 
a collserola. treballes amb grups de consum 
organitzats, repartint cistelles a domicilis 
particulars a l’àrea de sant cugat.
La cooperativa proposa formacions en l’àmbit 
de cultura ecològica d’autoconsum i activitats 
educatives per les escoles i instituts.

Està previst que l’edifici funicioni com a 
equipament públic.

La masia de Can Monmany representa 
molt més que un espai agroforestal, 
representa una cultura lligada a la 
producció d’aliments locals, tant poc 
present avui en dia.

Can Monmany

MASIES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
xiV xV xVi xVii xViii xix

Can Domenech

Can Magí

Can Trabal

Can Carabassa
Can Castanyer

Can Major

Can Puig

Can Borrell

Mas Gener

Can Canyameres

Can Graells

Can Cussó

Can Cadena

Can Bell

Ca n’Ametller Can Bellet

Can Delaire

Can Marcet

Can Barba

LA TORRETA

El 1897 la masia s’amplia i es fortifica per 
protegir els camps. La torreta de la cara nod 
vigila l’entrada d’accés nord-oest i contrasta 
amb el caràcter rural de la construcció a la 
que està adosada.
 

LA TORRE DEL RELLOTGE

La torre constitueix una fita en el paisatje 
visible des de molts indrets. En destaca un 
rellotge a la torre el qual té més de 100 anys 
i indicava l’hora als treballadors de la masia.

DISPONIBILITAT D’AIGUA DE REG

La finca disposa d’un rudimentari sistema 
de recollida d’aigua de mina uns centenars 
de metres més amunt, amb un sistema 
de canalitzacions que omple un conjut 
de petites basses de reg. Aquesta aigua 
és molt justa per regar les hortes més 
properes a la casa. Aquest sistema 
necessita d’un manteniment per que no 
s’obturin les canalitzacions amb arrels i 
fulles.
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ESCOLA DE PERMACULTURA A VALLDOREIX
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