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font d’origen

dipòsit
3 nivells de gestió:

1- destinat a Les Ferreres i els corrals
2- espai d’interpas
3- destinat per al Mas Can Pela

bomba

bomba situada en la part 
baixa del recorregut que 
permet impulsar l’aigua fins al 
dipòsit principal des d’on se’n 
farà la distribució
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S’ha analitzat el conjunt de 104,4Ha autogestionat pel masover, separant els elements que hi intervenen 
i analitzant les capes, de tal manera que es mostri evident aquesta retroalimentació entre elles que acaba 

formant una unitat de masia funcional i equilibrada. 

211 Ha

raigràs

falç + p1

blat + ordi + sorgo

granja de porcs

dues edificacions de PB amb bassa 
de dejecció de purins

residencial
Les Ferreres
Ca l’Aumatell
Mas Can Pela

Molí de la Codina

conreus

accés 1 accés 2

PR C-223

Les Ferreres

aigua
autogestió de l’aigua per gravetat aprofitant 
el desnivell, utilitzant bomba en cas necessari i 
acumulant en un dipòsit que dóna servei a les 

edificacions.

connexió a la xarxa sense usar

raigràs |  conreus situats al costat dels corrals per a 
cabres i vaques.

falç + p1 |  camps autogestionats per a bales de 
palla. Alimentació de cabres.

blat + ordi + sorgo |  lloguer d’un tractor per a 
conreu. Del producte extret (gra + palla) se’n treu 

benefici econòmic (€).

1,5 Ha

5,32 Ha

14,9 Ha

vegetació

bosc i sotabosc amb gran varietat d’espècies:

- pi roig 
(Pinus sylvestris) espècie invasora

- roure martinenc 
(Quercus pubescens)

- blades 
(Acer opalus)

- faigs 
(Fagus sylvatica)

- alzines 
(Quercus llex)
- nogueres 
(Juglans regia)

- avets 
(Abies alba)

- *codonyer
(Cydonia oblonga)

- romaguera, ginebres, arços i falgueres

81,80 Ha

edificació
0,60 Ha

3 edificacions residencials: 

Les Ferreres - 3.358m2

(desocupada - petita part d’habitatge dels 
masovers)

PB+3

Ca l’Aumatell - 845m2

(abandonada - 
a rehabilitar en totalitat )

PB+2

Mas Can Pela - 861m2

(vivenda del propietari - 
rehabilitada recentment)

PB+2

3 edificacions d’activitat ramadera: 

Corral 1- 96m2

(petita part de corral de cabres - 
a rehabilitar parcialment)

PB

Corral 2 - 80m2

(magatzem de palla - 
a rehabilitar parcialment )

PB+1

Granja porcina 
(gestiona els residus de la finca)

PB

Molí de la Codina- 384,8m2

(completament abandonat)
PB+1

infraestructura
camins que travessen i voregen el límit de 

finca llogada pel masover

3 accessos

1. accés principal i original a la finca
2. accés a la granja de porcs

3. PR C-223. Ruta de les Rieres 
(Senders de Catalunya)
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La fusta com a material de construcció i 
combustible. La neteja dels boscos aporta 
beneficis al territori i evita l’aparició de la 

planta de la romeguera. 

fusta

L’excés de palla, utilitzat com a element 
constructiu gràcies a les seves prestacions 

tèrmiques i estructurals. 
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palla

L’aigua com a eix vertebrador de la finca. 
Es busca un reaprofitament d’aigües 

pluvials.

aigua
material

Recuperació de material de construcció 
d’altres edificacions de la finca. 

llana

La llana d’ovella com a aïllament tèrmic. 
Recurs de la finca veïna.

La finca de Les Ferreres, situada a 2,7km de Sant Bartomeu del Grau, té 
una superfície de 211Ha. La totalitat de la finca està dividida en dues 

parts. 

El primer llogater, amb la partició esquerra de la finca, dedica els terrenys 
a la cria de cavalls mentre que el masover, l’Ivan, treballa la seva àrea de 

boscos, camps de conreu, corrals i la riera amb una cessió de 20 anys, així 
com segueix el manteniment de la casa pairal i el seu jardí.  


