
Ivan

cessió de 20 anys

Punt de partida

Actualment tenen engegat un projecte de conreus de 

camps. Els treballs a realitzar són el sembrat i collita del gra, 

el manteniment dels conreus amb fitosanitaris, l’embalatge 

de la palla i el transport d’aquesta. Hi ha un total de 22,52ha 

de conreu, 7,60ha de les quals estan destinades al menjar de 

les vaques durant tot l’any i vendre’n l’excedent.

El treball del bestiar consisteix en la seva l’alimentació, 

control sanitari i tasques puntuals no programades com 

el naixement d’un nou vedell o l’incident d’algun animal. 

Actualment tenen: boví (14 vaques, 1 toro i 9 vedells), 

cabrum (10 femelles, 2 bocs i 3 cries) i equí (2 cavalls). Els 

vedells es venen i les cabres les cria per a la llet del projecte 

de formatgeria.

Projectes presents i futurs

L’Ivan té 32 anys, fa 11 anys que viu a les 

Ferreres com a masover. Complementa 

la feina de la finca treballant en una granja 

d’engreix de porcs.

La Sara té 32 anys, i viu amb l’Ivan a les 

Ferreres. Complementa la feina a les Ferreres 

treballant de mestre a la llar d’infants de Sant 

Bartomeu.

Sara

camí a l’autosuficiència i 
el cicle tancat de la masia
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El treball de l’espai de massa forestal consisteix en la tala 

de pins invasius per la venda de llenya i la retirada de les 

restes del sotabosc per evitar el creixement de la romeguera. 

Actualment també existeixen 81,80ha de pastures 

permanents, espai on pasturen diàriament les 

vaques. 

Ja fa uns anys que es van habilitar una petita 

part de la masia de les Ferreres per viure-hi 

(129m2). Actualment, duen a terme un treball de 

manteniment dels jardins i espais exteriors de la 

masia.

L’Ivan treballa els matins en una granja d’engreix de 

porcs al Lluçanès. És una feina que complementa 

econòmicament el treball a les Ferreres. La 

intenció és engegar la formatgeria i així dependre 

només de les activitats de la finca.

La Sara ha estat treballant durant uns anys a una 

escola de Vic. Ara treballa de mestre a la llar 

d’infants de Sant Bartomeu del Grau. La seva 

intenció és engegar una petita llar d’infants pròpia 

a les Ferreres.

És el projecte més immediat. Ja té el bestiar necessari i els 

coneixements sobre el formatge que vol fer. L’Ivan forma 

part de l’organització de la fira de formatge d’Olost i fa 

temps que està interessat en el sector.

És un projecte a llarg termini, després de la formatgeria. La 

Sara pretén en els propers anys obrir una llar d’infants de 

l’estil a les escoles de mare de dia, en un entorn natural i 

amb pocs nens.

Més endavant, es pretén 

construir un cobert al camp per 

a les eines de treball agrícola.

El Molí de la Codina està en 

males condicions i es plantegen 

rehabilitar-lo en un futur.

Hi ha edificacions de la 

finca desocupades, es preveu 

rehabilitar-les en un futur.

Francesc
És el propietari de la finca de les Ferreres 

i viu en una de les edificacions de la masia
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