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L’entorn més proper

accés peatonal
accés peatonal des de la casa 
pairal i l’entrada de la finca

punt d’accés
entrada a la finca des de la 

carretera B-433

camins rodats
seguit de camins rodats que 

voregen i travessen la finca en 
direcció a la bassa salada

camins rodats
seguit de camins que voregen i 

travessen la finca

raigràs
camp de raigràs com a aliment 

de cabres

pla de les nogueres
plantació recent de 5 nogueres

Les Ferreres | els corrals

Entorn
MArq 16 - 17   |   ETSAV

tutors: Núria Salvadó + Roger Tudó

meri mensa + aina santanach

07

Les Ferreres
casa principal de la finca, 

actualment, una mínima part 
ocupada pels 

masovers

Ca l’Aumatell
residència actualment aban-
donada, lloc de les eines i 

magatzem de material

Mas Can Pela
vivenda de’n Francesc, el pro-
pietari de la finca. Estudi del 
pintor i coberts per les eines

2 bocs 

98 cabres 

repartició cabres

20 cabres = reposició  
   +

40 cabres = família 2

40 cabres = família 1
+

cabrum

actual
10 femelles |  2 bocs |  3 cries

projecte
61 femelles |  2 bocs | 59 cries

(40 recries) sector boví

actual
14 vaques |  1 toro |  9 vedells

projecte
56 vaques |  2 toros | 40 vedells

(11 recries)

venta de vedells per al consum de 
carn

mirador

accés rodat

accés privat
accés peatonal i rodat

camí vaques
accés a zona sanejament i camp 

de pastura de les vaques

hort

Pluviometria mensual (Idescat) - Osona 
promig: 56,25 mm

Canalons i baixants
formatgeria: 2 canalons de      150mm i 4 punts de baixada
aula: 2 canalons de       125mm

Volum mensual d’aigües
formatgeria: 13.000l 
aula: 3.800l  
wc exteriors: 432,7l =  0,45m3

Consum mensual (segons estimació d’ús)
inodor (1 descàrrega = 0,4l)             50l = 0,05m3  
rentamans/aixeta: 200l = 0,2m3  
hort: 700l = 0,7m3  |  a regar manualment pels nens de l’escola

Estimació volum dipòsit
Dipòsit (servidor a wc’s exteriors): 750l de 72x170x75cm

l’aigua

14%

filtració d’aigües

14%

14%

pou de graves

72x170x78cm
dipòsit

accés rodat

accés rodat

+809.20+810.30

+812.10+813.50

e 1/400secció global de l’entorn amb grans desnivells i els seus accessos

1,5%

1,5%


