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La següent memòria és un recull del 
procés que hem seguit per arribar al 
projecte final. Ordenarem de manera 
cronològica tota la documentació, ja 
que considerem que és la millor manera 
d’entendre com s’ha desenvolupat.



Des del començament, ja amb el percepto, 
però també durant les primeres setmanes, 
vam posar interès en la relació que tenia 
Sant Cugat amb el Parc de Collserola (la 
ciutat i el verd).

Les primeres visites del lloc les vam 
centrar a la zona de Les Planes i a les 
masies abandonades que tenia al voltant. 
Ens va cridar l’atenció la gran quantitat 
d’aquestes edificacions que estaven 
deshabitades i descuidades.

Vam poder parlar amb el propietari de la 
masia de Can Flo (l’edifici en el qual 
acabarem centrant el nostre projecte) i 
el perquè no podien rehabilitar la masia. 

1. PRIMERS DIES

Feia més de trenta anys que intentaven 
fer obres però cap de les administracions, 
ni el Parc ni l’Ajuntament, es posaven 
d’acord per permetre-ho. Era, per tant, un 
problema purament burocràtic.

Vam decidir, doncs, investigar si aquesta 
problemàtica en la qual es trobava Can 
Flo es podia estendre a les altres masies 
escampades pel Parc de Collserola.

Paral·lelament, vam voler seguir 
investigant i analitzant la masia de Can 
Flo i els seus terrenys, que inclouen un 
petit forn ceràmic en desús i un grup de 
fonts repartides per l’orografia.

Re-cosint amb el patrimoni
Marc Modolell i Maria Tarruella
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2. ENTREGUES d’OCTUBRE i NOVEMBRE

Pineda
Màquia
Conreus
Prats
Gespes
Alzines
Alzines i roures
Ribera i Fontanals
Urbà

Hàbitats del Parc de Collserola

El límit del parc i la ciutat

El límit del parc i la ciutat
Similituds amb l’estat de Can Flo

Abandonat
Mala conservació 
No habitat

La nostra anàlisi es va centrar a localitzar 
totes les edificacions abandonades i 
comparar-les entre elles. Veure el seu 
planejament, l’ús, el grau d’abandonament, 
etc.

A la vegada també, ens va semblar important 
situar el límit administratiu, que és on 
vam observar que hi havia l’origen de tots 
els problemes.

Les conclusions extretes eren que el 
límit administratiu provocava certes 
incoherències a banda i banda de la línia.



Límit municipal de Sant Cugat Límit administratiu Consorci del Parc de Collserola

Marc Modolell Rodriguez
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Correcció 05-11-2020
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Sant Cugat
 Extensió: 4820 ha
 Extensió del parc dins del municipi: 1992 ha
 Percentatge de parc dins del municipi: 40%

Collserola
 Extensió: 8153 ha
 Percentatge de Sant Cugat dins del parc: 25%
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2. ENTREGUES d’OCTUBRE i NOVEMBRE

Durant les primeres anàlisis del Parc, 
inevitablement vam anar deixant una mica 
de banda la masia de Can Flo, i vam fer 
un pas enrere buscant un nou projecte que 
intentés resoldre les discontinuïtats del 
verd en el punt d’estrangulament entre 
Les Planes i La Floresta (on se situa la 
masia).

Ens vam adonar, però, que no hi havia 
una possible proposta arquitectònica i 
vam decidir tornar a buscar una solució a 
la problemàtica de les masies, tornant a 
centrar-nos en Can Flo.
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3. ENTREGUES de DESEMBRE

Grau d’urbanització del viari i corriols. Itineraris a peu i en bicicleta freqüentats. Elements d’oportunitat per actuar i 
eixamplar l’embut. 

Barreres que trenquen la 
connectivitat del verd. 

La majoria dels solars buits estan fora els 
límits del parc. Per tant, el parc no hi pot 

actuar.

Parcel.lari rústic i parcel.lari urbà de 
l’emplaçament. Gran quantitat de solars privats 

buits, sobretot al barri de La Floresta. 

Vam seguir amb l’anàlisi del zoom in 
a l’estrangulament del verd del Parc 
just en el punt on està la masia de 
Can Flo. La intenció d’aquesta anàlisi 
era ensenyar les incoherències que 
suposava el límit administratiu, 
no només en la protecció de les 
edificacions patrimonials, sinó que 
també en la protecció i conservació 
de la biodiversitat (la finalitat 
principal del límit).
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Seqüències de l’eix

Centre Cívic 
Creu d’en Blau

Poliesportiu 
Espai Pere Grau

Forn ceràmic 
de Can Flo

Masia de Can 
Flo

1

Necessitat d’un pas peatonal i 
per a bicis:

Caps de setmana amb molta 
afluència

Estirar l’eix d’activitats 
públiques:

Seqüència d’usos públic. 
Can Flo pot ser un més.

Possible nova entrada 
regulada al parc :

Connectar Les Planes amb 
el Parc de Collserola.

Recuperar el patrimoni 
construït.

OBJECCIONS

1
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Paral·lelament a l’anàlisi del zoom in, vam centrar-nos també en l’anàlisi i aixecament 
de l’estat actual de la masia. Vam fer una visita de camp per treure dimensions i algunes 
fotos. L’estat ruïnós de la masia és el que més ens interessava ensenyar a l’aixecament 
en plànols que faríem posteriorment.
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Planta 0: Crugia central amb les restes de la cuina al fons
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Planta 1: Porxada de la façana principal
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Planta 1: Estat de l’estructura de diferents sales
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4. ENTREGUES de GENER (ENTREGA FINAL PRIMER QUADRIMESTRE)

L’entrega final del primer quadrimestre era un recull de tot l’esforç fet en l’anàlisi de 
l’entorn, tant a escala territorial del Parc, com l’entorn més immediat de la masia i Les 
Planes. A més a més, hi havia un aixecament de l’estat actual de la masia junt amb una 
primera proposta de programa: un centre per a menors estrangers no acompanyats (MENA). 
En aquesta primera pàgina hi ha el recull de l’aixecament de la masia i el recull de 
les diferents opcions de programa. En les següents pàgines hi ha les altres 4 làmines de 
l’entrega.

QUÈ NECESSITA EL PARC?

- Compliment del PEPNat

- Rehabilitar els edificis abandonats.

- Equipar-se d’activitat productiva 
(sostenible, de KM0 i petites 
produccions concretes).

- Regular les entrades al seu 
interior per protegir les zones 
més susceptibles.

- Millorar la connectivitat del 
verd i rieres.

- Permetre espai pel conreu.

- Diversificació de la flora i fauna:
 - Apicultura

- Permetre espai per la ramaderia:
 - Creació de circuits
 - Estables fixes

 - Estables temporals a diferents 
punts del circuit.

- Gestió del parc: manteniment, 
emmagatzematge, tractament residus, 
accions contra incendis... 

QUÈ NECESSITA EL PRIVAT?

- Donar sortida a la seva propietat 
que actualment sols genera despeses.

- Rentabilitzar la seva propietat.

- Fàcil accès als serveis bàsics 
(aigua, electricitat, wi-fi...)

- Donar un ús a llarg termini:
 - Evitar abandonament a curt 
termini.

 - Evitar okupacions.
 - Manteniment.

- Masoveria urbana.

QUÈ NECESSITEN ELS VEÏNS?

- Espais educatius i extraescolars 
pels nens i pels joves del barri:

 - Escola fora Les Planes, els 
nens no tenen activitats al seu 
barri. Poca cohesió.
 - Els joves marxen cap a la 
ciutat a viure i estudiar.

- Interacció amb la zona del parc 
a prop de Les Planes.

- Espais de producció (només barri-
dormitori).

- Falta d’accès a l’habitatge.

- Connexió i relació entre tots 
els equipaments o espais de reunió 
del barri:
Centre Cívic, Poliesportiu, Espai 
ECO, Centre d’acollida Sant Medir. 

POSSIBLES USOS

- Espai de tallers artesanals:
 - Barrejar el FAB LAB, l’Espai ECO amb el forn de ceràmica de Can Flo. Espai de producció a 
la vegada que espai de tallers i activitats per la gent de Sant Cugat. (Participació unis? 
ESADE, ETSAV...?)
- Espai per cultivar.

- Centre de MENAS:
- Tallers on els nens del barri i els menors tutelats comparteixen espais. Extraescolars, 
activitats de cap de setmana, concienciació ecològica...
 - Espai d’habitacions (residencial).
- Possible relació amb el Centre d’acollida de Sant Medir.
 - Espai per cultivar.

- Hotel-casa rural-ús de pernoctació al parc:
 - Concienciació ecològica.
 - Espai on pot venir una empresa, orquestra, companyia de ball o artistica a passar uns dies 
rodejats de natura. (WIN del parc). Espais de creació. 
- Ex. Pot venir un artista de “retiro”i llogar una sala per estar-hi una temporada i produir. 
Condició perquè sigui més econòmic el lloguer: donar part de la seva obra a l’espai.

- Masoveria urbana + altres activitats.

- Escola rural.

- Residencia privada del propietari.
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Escala territorial: Centre Can Flo
Marc Modolell Rodriguez  .  Maria Tarruella i Serra

E1. Façana sud

Planta soterrani 

PROPOSTA PLANTES PISOS PIL 

Secció transversal

Zones humides

Crugies d’habitacions

Zones comuns i circulació

Secció longitudinal Soterrani Planta baixa Planta +1
Planta +2

DESTRIAR:
 
Treballar amb les preexistències

- Mantenir els elements d’interès 
existents que es troben en bon estat i 
es poden aprofitar (murs principals, 
façanes, alguns forjats)
- Reparació de patologies
- Noves obertures
- Reforços estructurals 

ZONIFICACIÓ DEL PROGRAMA:
 
Separació de la part del programa segons 
la privacitat del ús que li correspon. 

Pisos PIL:
- Independència
- Espais exteriors pròpis
- Privacitat

Entrada al parc, aules, tallers i horts:
- Acceccibilitat i control 

COMPLETAR: 

Nova construcció per la recuperació 
del patrimoni.

Mantenir els espais grans per 
aconseguir uns espais flexibles i 
amb possibilitat d’un futur canvi 
d’ús.
- Envolvent estructural
- Envolvent tèrmic
- Envolvent estanc

VISUALS I OBERTURES: 

Conservar i destacat les visuals més 
importants.

Crear noves obertures que permetin noves 
visuals.

Creac noves obertures necessàries per a 
la correcte ventilació i il·luminació de 
totes les estançes del programa.

HABILITAR: 

Introducció d’un nou ús concret, 
potser temporal. 

-Construcció lleugera, de fàcil 
muntatge i reciclable.
-Instal·lacions

CLIMATITZACIÓ: 

Climatització unicament dels espais on és 
imprescindible

Sistemes passius de captació. Proposta de 
pati climàtic a la nau central de la masia. 

ESTRATÈGIA TECTÒNICA 

SECCIONS ESTAT ACTUAL 

ESTRATÈGIA DEL PROGRAMA

FASES DE REHABILITACIÓ ESQUEMES GENERALS

ESQUEMES DISTRIBUCIÓ

Planta baixa Planta 1 Planta 2

E2. Vistes galeria E3. Estança nord-est E4. Visuals nau oest E5. Planta 1 nau est E6. Planta 1 nau est E7. Detall material
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4. ENTREGA PARALEL.LA de MARÇ (PARALEL.LA ROGER SAUQUET i MARTA SERRA)

La primera entrega després del començament del segon quadrimestre. Vam avançar en 
l’anàlisi del context territorial de la masia de Can Flo centrant-nos en tres eixos: 
L’escala de barri, l’escala de Parc i l’escala de Runes.
A més, vam seguir amb la proposta de Can Flo, que va canviar a un centre de pisos 
d’inserció laboral (PIL) per a ex-MENA i un espai formatiu pels veïns.

ENTREVISTES

En paral·lel, vam fer un estudi molt profund sobre les necessitats reals dels temes que 
podien afectar-nos: El nou Pla Especial del Parc de Collserola (PEPNat), els centres 
actuals d’acollida de MENA i el paper simbòlic de la masia de Can Flo a Les Planes.
- Entrevista a l’Eugènia Vidal, tècnica redactora del PEPNat
- Veïns de Les Planes: l’Olga, la Esther, la monitora de nens anònima i l’Amparo. L’Amparo 
va passar part de la seva infància a Can Flo.
- Actual propietari de Can Flo, el Matthieu Laverne.
- El Xavier Vinuesa, director del Centre d’Acollida Mas Coll de Dalt (La Garrotxa)
- L’Abdullah, jove marroquí de disset anys a un centre d’acollida.
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P1. Forn ceràmic I P2. Forn ceràmic II P4.Zona antics oliversP3. Esplanada Forn P5. Font de la Masia P6. Font corriol P7. Esplanada girasols

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

1. Accés al Parc

- Equipament per la gestió 
de zones verdes del parc

- Fites històriques per 
visitar
Forn de Can Flo
Fonts de Can Flo

- Punt d’informació

- Llocs d’estacionament 

- Zones de descans i lleure

- Horts i recuperació de 
les zones agrícoles.
Camps de gira-sols
Plantacions d’Oliveres
Horts

- Hivernacles

- Botiga

- Mercat temporal

- Magatzems 

Ampliació de la Masia de 
Can Flo

Aules:

- Informàtica

- Idiomes

Tallers:

- Agricultura i jardineria

Zones comuns: 
- Menjadors
- Sales d’estar/Estudi
- Patis i terrasses
- Circulació
- Espai de culte
- Gimnàs

Habitació mínima:
- Llit individual
- Armari
- Taula
- Il·luminació i ventilació
(total 25 habitacions)

Serveis:
- 1 cuina per planta 
4 cuines completes
- 1 o 2 banys per planta 
(2 piques, WC, dutxa)
7 cambres higièniques
- Bugaderia i zona per 
estendre la roba 
1 comunitària

2. Horts i zones agrícoles 3. Aules de formació Adulta 4. Pisos d’incerció laboral

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA A PARTIR DE 4 POLS CONNECTATS

CAN FLO

Patrimoni

Admin. Usuaris

25.8m2 

27.8m2 
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27.3m2 

16.8m2 
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Fase 1
Construcció de les
primeres crujies
paral·leles.
Murs de càrrega de
pedra i forjats
unidireccionals de
bigues de fusta.

Fase 2
Ampliació de la
quarta crujia pel
costat est, de PB +
2, amb el mateix
sistema
constructiu.
Aparició del mur de
perimetral de nord.

Fase 3
Segona ampliació
per l'est i nou
volum singular amb
arcades a la façana
sud. Apareixen els
forjars amb viga
metal·lica i
revoltó de peces
ceràmiques petites.

4

5

Fase 4
Aparició de petites
construccions
auxiliars i mur de
delimitació de la
propietat.

Fase 5
Estat actual.
Últim creixement
volumètric de la
masia, l'habitatge
del masover
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masia, l'habitatge
del masover

25.8m2 

27.8m2 

25.4m2 
27.3m2 

16.8m2 

31.6m2 

48.4m2 15.4m2 

15.5m2 12.9m2 

11.5m2 4.8m2 

10.1m2 5.2m2 

28.9m2 

18.9m2 

48.4m2 

10.1m2 

29.1m2 

47.6m2 62.4m2 

27.3m2 

28.8m2 

78.0m2 

47.1m2 

63.8m2 

13.4m2 

17.2m2 

1

2

3

Fase 1
Construcció de les
primeres crujies
paral·leles.
Murs de càrrega de
pedra i forjats
unidireccionals de
bigues de fusta.

Fase 2
Ampliació de la
quarta crujia pel
costat est, de PB +
2, amb el mateix
sistema
constructiu.
Aparició del mur de
perimetral de nord.

Fase 3
Segona ampliació
per l'est i nou
volum singular amb
arcades a la façana
sud. Apareixen els
forjars amb viga
metal·lica i
revoltó de peces
ceràmiques petites.

4

5

Fase 4
Aparició de petites
construccions
auxiliars i mur de
delimitació de la
propietat.

Fase 5
Estat actual.
Últim creixement
volumètric de la
masia, l'habitatge
del masover

Forn de ceràmica Camps d’Oliveres Aules de formació

4. ENTREGA PARALEL.LA de MARÇ (PARALEL.LA ROGER SAUQUET i MARTA SERRA)



5. ENTREGA PARALEL.LA d’ABRIL (JOSEP RICART, ISABEL CASTIÑEIRA i                
XAVI GIMFERRER)

La segona entrega paral·lela vam aprofitar per aprofundir molt més en la proposta 
arquitectònica tant de la masia com de les edificacions del seu entorn, horts i runes.
Vam fer un esforç per tal de tenir clar com era i en quin estat es trobava la masia, de 
quina manera havíem d’intervenir i posicionar-nos davant la runa, quins eren els trets 
singulars de l’edifici i com havia de ser el nou programa proposat.



5. ENTREGA PARALEL.LA d’ABRIL (JOSEP RICART, ISABEL CASTIÑEIRA i                
XAVI GIMFERRER)



5. ENTREGA PARALEL.LA d’ABRIL (JOSEP RICART, ISABEL CASTIÑEIRA i                
XAVI GIMFERRER)



5. ENTREGA PARALEL.LA d’ABRIL (JOSEP RICART, ISABEL CASTIÑEIRA i                
XAVI GIMFERRER)



6. ENTREGUES FINALS DE MAIG I JUNY

Les següents pàgines és un recull d’algunes de les làmines finals que resumeixen els temes 
que finalment hem tractat en tot el projecte. L’escala més territorial i el límit del 
Parc, l’arribada a una estratègia conjunta per a la reactivació de totes les masies i el 
desenvolupament d’una de les masies en concret: Can Flo. Basem la seva rehabilitació en 
la necessitat de relacionar-la amb el seu entorn i fer-la dependent de la xarxa d’edificis 
públics, necessitats del Parc i necessitats dels veïns. A més a més de la necessitat de 
reutilitzar tant les runes de l’edifici com la d’edificis no catalogats arreu del Parc.



L’anàlisi del límit administratiu del Parc i les conseqüències i incoherències que 
provoca al territori, en especials a les edificacions patrimonials de dins del límit.



Estratègia de reactivació de totes les masies del Parc de Collserola. Ens centrem en una 
en concret: Can Flo.



Més enllà de la masia: la proposta i el programa abasta tota la seva parcel·la i busca 
teixir relacions i necessitats amb el seu entorn.



La proposta traslladada en plànols. Les plantes i les seccions per entendre l’espai i el 
concepte del projecte. Aixecament previ de l’estat actual, patologies i conclusions dels 
trets més singulars de la masia.



Projecte a la masia des d’un punt de vista constructiu, estructural i estratègies 
climàtiques i d’instal·lacions. A més a més, detall i profundització del concepte de 
reaprofitament de les runes dimensionat i calculat a la masia.



Programa i trets distintius del nou edifici, vistes finals de l’edifici i detall de l’àmbit 
2 (El forn, els horts i el seu entorn).


