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PRESENTACIÓ

El projecte Masies + Sostenibles coordinat pel Consorci per al 
Desenvolupament de la Catalunya Central, és un projecte de cooperació 
interterritorial entre els Grups d’Acció Locals de Catalunya.
Aquesta iniciativa, va néixer al 2009 amb el nom de MASOVERA (MAsies 
SOstenibles. Viure en Explotacions Rurals Aïllades), en el marc d’un projecte de 
cooperació estatal, sota l’objectiu de conèixer la situació actual dels habitatges 
rurals aïllats i dels seus habitants, per millorar-ne les seves condicions vida, 
mitjançant alternatives de desenvolupament sostenibles.

QUÈ HEM ACONSEGUIT del
2009 - 2014?

premis

MASICAT

RECERCA – DEMOSTRACIÓ 

· Diagnòstic de la situació actual de l’hàbitat dispers
· Estudi aplicat sobre Hàbitat i Sostenibilitat. Masies sostenibles
· Estudi aplicat d’aprofitaments energètics forestals, la Biomassa
· Diagnòstics energètics d’habitatges aïllats i masies catalanes

SINÈRGIA TERRITORIAL

· Cens i catalogació virtual d’habitatges aïllats i masies
  de Catalunya (MASICAT)
· Xarxa de Sostenibilitat Ambiental del Solsonès (Taula treball
  intersectorial)
· Visites i Intercanvis d’Experiències Masies + Sostenibles

SENSIBILITZACIÓ - COMUNICACIÓ

· 4 edicions de Fires i jornades tècniques Masies + Sostenibles
  (Solsonès)
· 3 Cicles de Cinema Internacional sobre Medi Ambient
· 2 edicions de Concurs de fotografia de Masies Sostenibles
· 12 Jornades de sensibilització territorial arreu de Catalunya
·  Activitats educatives i lúdiques infantils en la Setmana del Medi 
Ambient
·  Entitat col·laboradora de l’organització del I congrés del món de 
la masia :passat, present i futur del territori rural català.

Serveis

·  Taulell d’anuncis
·  Borsa de masies
·  Formació
·  Assessorament 
·  Fòrum virtual

RECURSOS - MATERIALS EDITATS

· Documental “Viure a la Masia”
· Guia pràctica “La Masia Sostenible” (2 edicions)
· Il·lustració póster “La Masia Sostenible”
· Web Masies + Sostenibles (www.masiessostenibles.cat)
  i xarxes socials
· Aplicació mòbil Masies + Sostenibles
· Recursos de comunicació: flyers / roll-ups

Cens de masies de catalunya

El MASICAT és una aplicació web on es recull la informació de tots els ca-
tàlegs de masies o inventaris existents dels territoris rurals participants. 
Aquesta eina pretén catalogar, comptabilitzar i localitzar tots els habitatges 
aïllats/dispersos particulars del paisatge català, com les masies, bordes, les 
cabanes de les Terres de l’Ebre, els pobles abandonats, entre d’altres.

web: http://masicat.masiessostenibles.cat

Menció honorífica del Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalun-
ya de l’any 2012, en la modalitat d’Iniciatives de protecció i millora del medi 
ambient en l’àmbit de l’energia sostenible.

A portes del proper període 2014-2020, Masies + Sostenibles proposa i pretén 
preservar el patrimoni arquitectònic rural català de l’habitatge aïllat, a través 
de l’aplicació de criteris de sostenibilitat, autosuficiència i innovació, per tal 
d’afavorir la seva pervivència i millorar les condicions de vida dels seus 
habitants, d’acord amb les seves necessitats i comoditats actuals.

PILARS PRINCIPALS: l’autosuficiència, l’eficiència energètica, la restauració i 
construcció sostenible i la gestió correcta de l’aigua i dels residus.

Primer Premi de Ciències Ambientals en la cate-
goria  “Iniciativa Empresarial” del Col·legi d’Am-
bientòlegs de Catalunya
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