
   Masia
Can Calopa 
de dalt

El teu lloc 
de trobada, 
el teu 
espai d’oci





Una sorpresa 
carregada

de simbolisme

La ciutat de Barcelona us ofereix un lloc especial per 
celebrar esdeveniments, una sorpresa carregada de 
simbolisme: es torna a produir vi dins el seu terme 
municipal, el vi de Barcelona.  Dos mil anys d’història 
d’un dels cultius més estesos al terme de la ciutat.  
Una masia, vinyes recuperades, un petit celler, un 
projecte d’inserció social per a joves amb discapa-
citat psíquica, que hi viuen i aprenen l’ofici de vi-
naters, l’acompanyament humà, social i econòmic per 
part de la cooperativa L’OLIVERA i l’impuls de l’Ajun-
tament de Barcelona.
La masia de Can Calopa de Dalt data del segle XVI 
i està situada al terme de Barcelona, a la Serra de 
Collserola. La seva arquitectura conserva l’emprem-
ta, l’essència i l’encant de la vida senzilla a la vinya 
i al camp. Enmig de boscos i envoltada  de vinyes en 
eroles, descendeix fins als boscos que remunten en 
una silueta coronada pel Tibidabo, insòlit, vist des 
d’una nova dimensió, just la visió de l’altra banda de 
la muntanya. 



Localització



L’espai

PLANTA
BAIXA

PRIMERA
PLANTA



Com una autèntica cuina de pagès gran i 
acollidora, la de Can Calopa no ha perdut 
aquest encant ancestral.  Potser sigui per 
la llar de foc d’aquelles amb la campana 
tan gran que a sota s’hi podia situar tota 
la família, potser per la pastera gran, l’es-
calfador de plats amb brases, la pica de 
pedra de l’aigüera i les delicades rajoles 
del mostrador de la cuina. Però el temps es 
para i la sensació és de pau.

La cuina
de la masia



Des del mirador veiem les eroles verdes 
de la vinya.  Al davant nostre, tenim el 
Tibidabo vist des del darrera. Una visió 
juganera de l’skyline de Barcelona, que 
per art de màgia i com si d’un somni es 
tractés,  ens ha deixat veure’l i gau-
dir-lo des d’una altra dimensió i pers-
pectiva desconeguda.

El mirador



Vinyes petites i en petits bancals, 
recuperades de l’oblit, que recu-
llen el testimoni del passat vitivi-
nícola de Collserola, al peu de la 
masia on antigament i ara també, 
s’elabora el vi. En total, 3 hec-
tàrees de vinya amb les varietats 
Garnatxa i Syrah que produeixen 
una edició limitada d’unes 7000 
ampolles a l’any de l’únic vi de la 
ciutat de Barcelona.

Les
vinyes



Sala de
formació 

A la part de dalt de la masia, és 
un espai pensat i equipat per po-
der desenvolupar tota mena de for-
macions i trobades. Endinsa’t en-
tre les seves parets i crea el teu 
espai de treball per anar un pas 
més enllà. Té tot l’equip de suport 
necessari per desenvolupar una 
jornada de treball enriquidora.

WIFI SO PROJECTOR

LAVABOS SERVEI
DE CUINA



Les
tarifes

Mitja jornada (5h): 125€
Hora addicional:25€/h
Complements:

- Refrigeri: 3€/p.
- Dinar: 15€/p.
- Pot contractar-se servei de visita + tast a preu de grup (9€/p.)
- Aforament: 

- Amb taules: 25 persones
- Sense taules: 40 persones 

Consultar condicions i pressupost a mida a: visitecancalopa@olivera.org

Sala de formació

La Masia i exteriors



Vine a embriagar-te del paisatge, dels boscos, de les vinyes i 
de la Serra de Collserola tot degustant els nostres vins. 
Consultar horaris al nostre a www.olivera.org. 

La vinoteca



UN LLOC I UNA PROPOSTA D’ESPAI 
AUTÈNTICA I COMPROMESA AMB 
LA SOCIETAT, UNA OPCIÓ D’OCI 
I CONSUM RESPONSABLE, QUE DE 
BEN SEGUR POT APORTAR VALOR 
AFEGIT A LA VOSTRA PROPOSTA DE 
NEGOCI

Per a més informació i visites concertades:
+34 646 619 188 / visitescancalopa@olivera.org

Can Calopa de Dalt
Carretera de BV-1468 Km 4,8

08017 Barcelona


