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L’Ametlla del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, situat al sud de l’extrem sud-oriental dels Cingles de Bertí (Serralada 
Prelitoral), just abans que aquests s’acostin al massís del Montseny i deixin entremig el Congost, ja dins del municipi veí de Figaró-Montmany.

La seva ubicació fa que tingui dos tipus de paisatge: la plana vallesana, eminentment agrícola, i un altre de més muntanyós, que arriba fins al 
cim del Puiggraciós, a tocar del Cingles de Bertí, amb uns 800 m. d’alçada.

La finca estudiada es troba al nord est de la vila, en un espai estràtegic entre la ciutat i la montanya. Aquesta parcel·la formava part de l’Herèn-
cia dels Xammar i és on es troba l’edifici històric i patrimonial de Can Xammar de Baix.

En els últims anys, la finca no ha tingut un ús regularitzat i els ciutadans i ciutadanes de l’Ametlla han fet servir la parcel·la per accedir als camins 
rurals, doncs connecta l’Ermita de Sant Nicolau amb el centre del Municipi.

ERMITA DE SANT NICOLAU

Petita ermita d’’una sola nau construit a 
l’estil romànic (S. XVII)

EMPLAÇAMENT
ESCALA 1.5000

CAN XAMMAR DE BAIX

Del segle XVI i reformada al segle XVII. Se-
gregada de la finca CX de dalt.

CAN XAMMAR DE DALT

Una de les cases amb més terra i poder de 
l’Ametlla. De l’any 1202.

CARRER MAJOR

Carrer principal de l’Ametlla del Vallès que 
connecta tot el poble.

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

Construit l’any 1913 per Manuel Joaquim 
Raspall.

PASSEIG DE L’AMETLLA

Constitueix un dels elements urbanístics 
més significatius del poble.

C17

Carretera comarcal principal pel Vallès 
Oriental. Uneix Vic amb Barcelona.

ESGLÈSIA DE SANT GENÍS

Edifici d’estil barroc (S.XVII) construit sobre 
un altre de romànic.

SANTUARI DE PUIGGRACIÒS

Element de referència pels ciutadans del 
poble. Imatge del 1413.
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