Can Feliu
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Camí de can Feliu, 08191 - RUBI
Dominant el torrent Xercavins

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.50213
2.01238
417573
4594971

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

08184-6
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Bo
Restaurada
Legal
PECPAR - Fitxa núm. 16.5
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 028A00014
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dj., 12/10/2000 - 02:00

Descripció
Masia del tipus IV, que ha sofert modificacions que trenquen la resolució tradicional dels
diferents elements. Presenta la curiositat que a la part Oest de l'edifici, la direcció del forjat
es perpendicular a l'habitual. Els annexos han estat molt afectats per les darreres
remodelacions (PLA, s.d.).
Observacions:
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Al menjador del restaurant es troben exposats dos plats vidrats trobats dins els cups, al
moment de ser enderrocats.

Història
Les primeres notícies són de l'any 1230 sota la denominació de "Llunell". L'any 1383 pertany al
senyoriu alodial del castell de Rubí. Hi ha també notícies del segle XV, XVI i XVII. Existeix també
una descripció al Cartulari de can Xercavins "situat a tramuntana amb el torrent o riera de
Valltallada (torrent de Xercavins) i una peça de terra dita Pantanals, a sol ixent, amb la riera
mateixa que discorre prop del mas. Al segle XVIII la propietat restà hipotecada passant el mas
per diferents mans. El 1810 l'alcalde de Rubí Antoni Ubach i Balasch acompanya a Pau Viver i
Oriol, aleshores nou propietari de la hisenda de can Feliu, presentant-se al mas per prendre'n
possessió, segons el relat d'una escriptura que diu: "en Pau Viver i Oriol va entrar a la casa o
masia i va restar sol a dins tancant i obrint la porta principal amb les senyes demostratives de
presa de possessió davant dos testimonis més. Després, en presència de l'alcalde i els
testimonis, ha fet inventari de tot: el celler, dos premses de cargol molt gastades i vint-i-cinc
botes de vuit càrregues amb cèrcols de ferro. Després varen sortir a fora i, en senyal de veritable
possessió va agafar un grapat de terra i la va espargir als quatre vents". Actualment es propietat
de can Xercavins (RUFÉ, 1984a; 1997a).
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