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PLANTA SEGONA
ESCALA 1.150

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1.150

PLANTA BAIXA
ESCALA 1.150

PLANTA SOTERRANI
ESCALA 1.150

PRINCIPALS PATOLOGIES

Planta Baixa Planta Primera Planta Segona
Hall 80 m2

Menjador 51,5 m2

Sales 76,56 m2 176 m2

WC 6 m2 25 m2 38 m2

Cuina 29,5 m2

Habitacions 196 m2 233 m2

Escales 26 m2 26 m2 26 m2

Passadisos 24 m2 80,4 m2

Espais annexes 57 m2

Capella 170 m2

La segona planta de l’edifici esta formada per 3 naus clarament 
diferenciades per la seva estructura muraria. A la nau central 
destaquen les grans encavellades de coberta. 

Els envans que s’hi mostren son, en la seva majoria, clarament 
posteriors. Aquestes actuacions han desvirtuat les propietats 
de l’edifici, des de la supressió de trams de mur de carrega que 
fan debilitar la trava, fins a finestres que queden partides tot 
reduint l’entrada de llum i ventil·lació.

Per la magnitud de les seves obertures, el detall de tots els 
marcs de pedra, les alçades lliures, les dimensions de portes i 
els detalls ornamentals es pot entendre clarament que aquesta 
era la planta principal de la masia.

La pròpia composició de la planta ens permet veure l’afegit a 
Nord del cos principal, que es tracta d’una galeria construida a 
inicis del segle XIX.

ESTRUCTURA PLANTA SEGONA
ESCALA 1.300

ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA
ESCALA 1.300

ESTRUCTURA PLANTA BAIXA
ESCALA 1.300

ESTRUCTURA PLANTA SOTERRANI
ESCALA 1.300

A través de l’arc adovellat de la façana principal es pot accedir a 
un ample rebedor que presenta majestuositat. És des d’aquest 
rebedor que es pot connectar amb les diferents estances de 
planta baixa, així com l’escala de pedra que conflueix el nexe 
vertical principal.
La diferencia de tractament dels forjats superiors dona repre-
sentativitat a la sala. Es pot distinguir que el rebedor i el men-
jador compten amb estructura de fusta, mentre que la cuina i 
la sala són de bigues de ferro.

Des del rebedor de planta baixa es 
pot accedir a mitja planta que es 
troba soterrada.

PEr una banda, la capella genera 
un dels espais més importants i 
representatius de la finca, tot i que 
anteriorment havia estat un celler 
i bodega.

Modificacions parcials de l’estructura. A la imatge es 
veu el mur de carrega discontinuu (les bigues recol-
cen sobre una altra biga que continua el recorregut 
del mur.

La major part de carpinteries es troben en mal estat. 
A aquest fet s’afegueix que els elements arquitecto-
nics que acompanyen el conjunt no compleixen amb 
la notmativa vigent.

L’escala de pedra finalitza en un tram que requereix 
d’altres graons independents per accedir a la planta 
principal.

Sostres amb el forjat amb bigues metal·liques de volta 
catalana.

Els espais principals més exposats s’hi diferencia el 
sostre amb bigues de fusta.

L’espai soterrat genera la doble alçada de la capella, 
amb sostre de fusta i arc de mig punt que recullen la 
carrega del mur a través dels pilars.

Superfície interior útil
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