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trobareu més fotografies de  
cada una de les cases al web: 

www.descobrir.cat
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Mas eL corraL   

El silenci és el rei  
Quan som al mas el corral,  

no tenim cap dubte que ens trobem 
en un excel·lent mirador de la plana 

de Vic on hi regnen el silenci i la 
tranquil·litat. la casa es troba entre 
els municipis de santa cecília de 
Voltregà i les masies de Voltregà, 

entre 3.500 metres quadrats de jardí 
i 4.000 metres quadrats de boscos 
de roures centenaris i alzines, on és 
fàcil veure esquirols, conills de bosc, 

cabirols i porcs senglars. 
un roure centenari dóna la benvin-
guda als visitants, que gaudeixen 
de l’estada a la planta principal 
de la casa, “la casa autèntica”, 

comenta la núria, que ens obre la 
porta principal amb una clau antiga 

que no deixa indiferent cap dels 
hostes. en entrar-hi trobem unes 

escales de fusta curosament 
restaurades, des d’on es veu una 

cuina al fons, i a dalt hi ha les 
habitacions i els banys. totes les 
estances estan equipades amb 

mobiliari antic restaurat, perquè la 
immersió en el món rural sigui més 
autèntica. també ho fa més real el 

fet que, amb reserva prèvia, els 
hostes poden comprar xai de 
pastura i productes de km 0. 

la família propietària de la casa viu 
a les antigues corts i al segon pis 
de la casa pairal, on antigament 

es guardava el gra. i així la planta 
noble es reserva als hostes, que no 
cal dir que s’hi senten com a casa. 

Mas el corral.  santa cecília de Voltregà 
- les masies de Voltregà |  609 14 92 12

 www.maselcorral.com |  entre 20 i 25€ 
per persona i nit, en funció de la temporada 

i de les ofertes que fan durant tot l’any 
 |  consultar-ho amb els propietaris 
 |  |  la tranquil·litat d’un espai poc 

conegut però sorpenent que convida a fer-hi 
rutes a peu i descobrir-hi els animals del 

bosc en el seu hàbitat.

ca L’estaMeNYa 

La casa de les 
coques

l’olor de les tradicionals i cone- 
gudes coques de Perafita ja se 

sent des de fora en arribar a 
ca l’estamenya. els apartaments 

rurals estan situats al bell mig 
del poble, just a sobre i al costat 
del forn franquesa, un establi-
ment que van obrir els besavis 
dels actuals propietaris dels 
apartaments rurals i del forn. 
Que no us sorprengui, doncs, 

la rebuda que us faran, amb pa 
i coques del forn, cava i aigua. 

és només un aperitiu de l’hospi-
talitat extrema amb què us aten- 
drà la família franquesa, sempre 
orgullosa de mostrar el patrimoni 

de casa seva i del territori que 
els envolta. no és casualitat que 

els apartaments, totalment 
equipats, tinguin noms de llocs 
propers a Perafita: els munts, 
la Plana de Vic, el lluçanès, 

la font nova… i tots tenen un 
aire rústic i acollidor amb un savi 
toc modern, i sobretot una vista 

excepcional, ja sigui de la 
recollida plaça major o dels 
horitzons del lluçanès, amb 

l’escenari de fons de la piscina. 
a ca l’estamenya cuiden també 

la gastronomia: no podreu 
marxar-ne sense passar-vos per 
l’agrobotiga i omplir el cistell de 
coques, pans i bons productes 

artesanals elaborats al lluçanès. 
Que vagi de gust!  

ca l’estamenya.  Pl. major, 9 
Pl. de l’església, 11. Perafita 

 619 04 73 80 |  calestamenya.com 
 30€ per persona i nit (disposa 

d’apartaments de vuit, set, cinc i quatre 
places) |  |  a dos apartaments |  
 els propietaris ofereixen un taller de fer 

pa amb reserva prèvia, i es poden visitar 
també diverses granges del poble. 
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