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Superfície Parcel·la 12.750 m2

Superfície Actuació 11.000 m2

m2 construits

Edificació principal per planta 570 m2

Total edificació principal 2.000 m2

WC exteriors 13 m2

Antiga escola 125 m2

Safareig 75 m2

Carbonera / Runes 80 m2

TOTAL CONSTRUIDA 2.293 m2

Dipòsit d’aigüa
amb espai de cloració

Edificació annexa
Estat de conservació mitjà - bo.

Quadres
Espai en molt mal estat

Dipòsit de Gas
Subministre de gas a cuina

Runes
Espai amb diferents murs marcant antiga edificació

Accés al bosc
Dos accesos   que donen accés al parc del casal.

Estació transformadora
Espai cedit fora de l’àmbit del projecte

Edifici Principal
Can Xammar (1649)

Residència Francesca Roig
Edifici del 2006

Sala i WC exteriors
Mal estat de conservació 

Pou d’aigua
Extracció d’aigua per a reg

Sales exteriors
Antiga escola

Casa n4
Edifici  annexat a la residència

Accés principal
a la finca 

Bassa
Catalogades com a bé patrimonial urbanístic

Entrada
Accés usuaris de la resicència

SAFAREIG I QUADRES

Dins de la parcel·la es troba una edificació clarament 
diferenciada.

Per una banda trobem un espai de planta quadrada 
que interiorment es troba (mínimament) en bon estat. 
Per la seva disposició, enrajolat de parets i mobiliari 
sembla haver-se fet servir com a safareig.

 Units per la coberta, trobem una altra edificació de 
planta rectangular de la qual tan sols es pot enten-
dre en bon estat la propia estructura muraria. Caldria 
replanejar-ne l’ús, la organització interior, acabats i 
composició de façana.

POU

La finca dels Xammar comptava amb tres pous d’ai-
gua. Dos d’ells es troben en la finca 1A, amb dret d’ús, 
però en trobem un d’altre en una sala propera a l’edi-
fici.

SALES EXTERIORS

L’espai situat en el nivell inferior de la balconada hi 
podem trobar aules que van construir-se amb la in-
tenció de ser classes d’escola per a les noies de ate-
ses per les religioses, així com per tallers per adults 
del poble.

Actualment l’estat d’aquestes aules es troba molt de-
teriorat per la gran humitat que s’hi produeix al estar 
en contacte amb una fossa sèptica.

EMPLAÇAMENT  - PARCEL·LA
ESCALA 1.250

Límit de parcel·la
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