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Informe sobre la finca de Ripoll: 

1. Situació: 

A 35 minuts de Vic 

A 20 minuts de Ripoll 

A 70 minuts de Barcelona 

A 70 minuts de Girona 
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2. Pastures:  

Finca de un total de 80 has, al voltant de la casa hi ha 10 has de prats de pastura  
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3. Baumes: 

És una cova inmensa on antigament hi vivia gent en una casa de predra que en queden les 

restes com pots veure a la foto. Està dins de la finca. 
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4. Camins: hi ha uns camins planers desde la casa que a la zona solella són de Roure i a les 

obagues de Faig. 

 

Prats sota la casa del Teixidor 
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5. La vista de la casa on queda el Castell de Llaers en primer terme. 

 

 

Sota la casa  
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6. L’aigua de la casa ve d’una captació d’aigua que hi ha conjunta entre els veïns de la zona. A 

part d’això segur que hi ha fonts. 
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Per sota la línia vermella és la finca. 

Formada per 3 cases: 

1. Masoveria: actualment habitada 

2. Casa Pairal: una autèntica casa pairal amb tots els elements històrics intàctes, 

IMPRESSIONANT. 

3. Casa del Pastor: una casa a restaurar. 
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