Can Xacó
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Alt Penedès
Lloc/Adreça:
Prop del barri de Cal Rubió
Emplaçament:
A la carretera de Cal Rubió des dels Monjos, passat el pont de la
variant N340 a 400 m a La dreta.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.33316
1.65443
387406
4576615

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08251-37
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Historicista Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 000800CF87F051
Tríade scp
dt., 10/09/2002 - 02:00

Descripció
Edifici aïllat que inclou dos habitatges d'origen rural i diversos coberts per a usos agrícoles i
ramaders. El nucli més antic és l'edifici central, de planta rectangular, amb planta baixa i pis.
La coberta és a dos vessants. L'edifici annex és de planta quadrada amb coberta a dos
vessants, amb les cantonades superiors amb acròteres esglaonades. A la façana principal
hi ha una barbacana de teules i biguetes. A la part del darrera hi ha un dipòsit d'aigua situat
en una torre cilíndrica amb coberta cònica, coberta amb trencadís de rajoles esmaltades de
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diversos colors, coronament amb una pinya vidrada de color verd. La façana principal
gairebé simètrica presenta un portal amb arc de mig punt dovellat, molt estret, al costat
esquerre i al costat dret un portal més petit amb arc carpanell rebaixat, també dovellat amb
pedra. Al primer pis dues finestres de tipus gòtic amb guardapols i llànties, possiblement
d'origen neogòtic. Façana lateral amb tres finestrals de tipus neogòtic i està reforçada amb
contraforts. Hi ha una barana de gelosia amb motius neogòtics a la part del darrera, entre el
cos principal i el dipòsit de l'aigua. Al voltant hi ha una pineda amb pins alts.
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