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Natura aromàtica
Vallmanya i Vall de Ros pertanyen a la xarxa de Parcs de les
Olors, un projecte per donar a conèixer plantes mediterrànies
Marta Membrives

Les plantes aromàtiques formen part d’un llegat ancestral
que totes les cultures han anat
transmetent de generació en
generació. La saviesa popular
ha trobat usos per a tot un seguit d’espècies que des de
temps immemorials hem tingut a tocar de casa tot i que ara
molts de nosaltres desconeixem. Per saber-ne més,
d’aquest llegat, i descobrir les
aplicacions pràctiques de
plantes com ara el romaní, l’espígol, el poniol, el cap d’ase o el
cebollí, només cal endinsar-se
en alguns dels espais naturals
que formen part de la xarxa de
Parcs de les Olors. Es tracta
d’un projecte nascut el 2007
amb la voluntat de revitalitzar
la cultura de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries
de l’àmbit mediterrani. A hores
d’ara la xarxa està integrada
per vuit parcs en servei i sis més
en fase d’habilitació repartits
en deu comarques del territori
català. Tots ells tenen en comú
el fet de ser espais enjardinats
amb una finalitat productiva,
ja que les plantes que s’hi cultiven són la font d’ingressos dels
promotors de cadascun dels
parcs, i també per fer difusió
dels usos i propietats de les diferents espècies als visitants.
Així, tots ells tenen un calenda●
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cotxe. L’AP-7 serveix
per apropar els visitants als
dos parcs de les Olors que hi
ha al Vallès Oriental. Per
arribar a Vallmanya cal prendre
la sortida 11, a tocar de Sant
Celoni, i des d’allà agafar la
C-35 fins a la BV-5301, la
carretera del Montseny, que
ens porta fins a Sant Esteve de
Palautordera. Des d’allà es pot
optar per un seguit de vies
locals travessant municipis
com ara Llinars, Sant Antoni
de Vilamajor, Cànoves, la
Garriga i l’Ametlla del Vallès,
fins a arribar a Riells del Fai,
on hi ha la Vall de Ros.

ri d’activitats i visites i també
disposen d’agrobotigues on
posen a la venda els productes
elaborats al mateix parc i a la
resta d’espais naturals de la
xarxa.

La visita a aquests espais es
presenta com una experiència
per als sentits, començant per
l’olfacte, que es pot complementar en alguns casos amb
tastos on les espècies plantades són un dels ingredients fonamentals.
Tots ells estan situats en espais d’alt valor paisatgístic i tenen com a emblema una de les
plantes que creix a la zona on
s’ubica i que és el material de
base per crear productes especialitzats. Els parcs estan interrelacionats per compartir serveis comuns i per intercanviar
experiències i productes.
Patrimoni natural
La comarca dels Vallès Oriental
ha estat el bressol d’aquesta
iniciativa. El seu ric patrimoni
natural serveix de teló de fons a
dos dels espais més emblemàtics de la xarxa de Parcs de les
Olors. Es tracta del de Vall de
Ros, a Riells del Fai, l’iniciador
de la xarxa, i el de Vallmanya, a
Sant Esteve de Palautordera,
un dels més extensos. Aquests
dos parcs es poden visitar conjuntament durant un cap de
setmana a través d’una ruta
que ens porta dels peus del
Montseny fins als cingles de
Bertí, travessant un seguit de
viles on val la pena aturar-se
per conèixer-les una mica.
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El Parc de les Olors de la Vall de
Ros, envoltat dels cingles de Bertí.
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● Prenem com a punt de partida de la ruta el parc de Vallmanya, a Sant Esteve de Palautordera, situat a la finca de Can
Net, un mas de llarga història al
costat del castell de Fluvià. El
parc té un jardí visitable dividit
en dues àrees: la més extensa
conté les plantes aromàtiques i
medicinals, i l’altra, situada al
davant del taller i l’agrobotiga,
és l’hort on es concentra l’àrea
de les plantes culinàries. La
planta emblemàtica és el cap
d’ase, una herba aromàtica de
la família de la lavanda. Els responsables del parc organitzen
visites guiades al jardí que es
complementen amb un taller
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■ La xarxa
씰 Parc

de les Olors de la Vall
de Ros. Situat a Riells del Fai
(Vallès Oriental)
씰 Parc de les Olors de
Vallmanya. Situat a Sant
Esteve de Palautordera (Vallès
Oriental)
씰 Parc de les Olors de La
Miloquera. Situat a Marçà
(Priorat)
씰 Parc de les Olors de Can
Forner. Situat a Viver i
Serrateix (Berguedà)
씰 Parc de les Olors de Cal
Romà. Situat a les Piles
(Conca de Barberà)
씰 Parc de les Olors de Mas de

Racó del parc de Vallmanya, situat a Sant Esteve de Palautordera.

d’obtenció d’oli essencial mitjançant la destil·lació en alambins. Tots els dissabtes i diumenges hi ha visites guiades, a
les 10 del matí i les 12 del migdia. També es pot visitar la resta de la setmana, però cal concertar-ho prèviament trucant
al telèfon 686 083 951. Com a
activitat
complementària,
aquest dissabte es farà un taller
de cuina amb bolets i herbes

Caret. Situat a Montblanc
(Conca de Barberà)
씰 Parc de les Olors de Cal
Gesé. Situat a Almacelles
(Segrià)
씰 Parc de les Olors de Molí
del Casó. Situat a Bagà
(Berguedà)
씰 Més informació
http://xarxaparcdelesolors.org/

del Montseny que inclourà una
visita guiada, una xerrada sobre usos antics i moderns d’algunes herbes culinàries i la
preparació de diferents plats.
El preu del tallers és de 68 euros
i inclou l’esmorzar i el dinar.
El romaní regenerador
Als peus dels cingles de Bertí
trobem el parc de Vall de Ros.
Creat el 2007, és el primer Parc
de les Olors i va néixer a iniciativa de Pilar Comes, la impulsora de la xarxa. La idea va sorgir després que l’any 1994 un
incendi va devastar la zona. Les
primeres espècies a brotar de
nou al terreny cremat van ser
precisament tot un seguit de plantes aromàtiques: farigola, espígol, romaní. Tal com
explica Comes, aquest
fet els va apropar al coneixement de les propietats, les olors i els sabors d’aquestes varietats vegetals, un món
que ara intenten apropar als visitants. El parc
ofereix visites guiades
obertes cada primer
diumenge de mes, inclòs aquest, i el preu de
l’entrada és de 5 euros. S’hi
convida els visitants a combinar diversos brots de plantes
aromàtiques, fregar-los amb
les mans perquè desprenguin
els olis essencials i descobrir
les propietats de cada espècie.
L’emblema del parc és el romaní, amb el qual elaboren productes de cosmètica natural.
Per concertar visites es pot trucar al telèfon 93 865 60 81.
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Els parcs de les Olors ofereixen activitats com ara visites guiades i tallers sobre plantes aromàtiques.

Sis nous parcs de les Olors en projecte
La xarxa de Parcs de les Olors
aspira a créixer en els propers
anys per estendre aquest model
de franquícia social per tot el territori català. Amb aquest objectiu,
a hores d’ara hi ha sis nous parcs
en construcció, que es sumaran
als vuit que ja estan en actiu. Es
tracta del parc de l’Avenc Taver-

●

tet, que es situarà en aquest espai emblemàtic de la comarca
d’Osona; el de Can Bonic, al Gironès; el de Claverol, al Pallars Jussà; el d’Agalius, al Pallars Sobirà;
un altre a Figueres (Alt Empordà), a les deveses del Manol; i a
Sant Joan les Fonts, on també es
treballa en la creació d’un Parc de

les Olors i, segons els responsables de la xarxa, la voluntat del
municipi és oferir-ne el manteniment a col·lectius amb risc de
marginalitat social.
També s’ha començat a explorar la possibilitat que la xarxa de
Parcs de les Olors es pugui estendre a l’Estat espanyol.
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