Can Calopa / Can Galopa
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Camí de can Calopa, 08191-RUBÍ
Al costat de la riera

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

41.46403
2.01382
417645
4590740

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08184-21
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVII- XIX
Dolent
La construcció presenta un estat de deteriorament progressiu,
fet que s'agreuja amb la presència d'elements i materials que
trenquen l'harmonia del conjunt, com poden ser les grans
sitges que flanquegen l'entrada del barri a ambdós costats o
els coberts pels animals.
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
Ref. cad.: 14699DF1970N
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dj., 12/10/2000 - 02:00

Descripció
Masia del tipus III, en estat de degradació, situada molt a prop de la riera i al peu del turó
que porta el mateix nom. Malgrat el seu estat, encara conserva molts elements originals.
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Del conjunt constructiu resulten interessants l'antiga estructura, encara dempeus, i a la
façana principal les pedres esculpides de porta i finestres, la porta del barri, així com l'edifici
exempt al costat del riu, que recorda vagament la construcció d'un antic molí hidràulic, fet
aquest que es podria relacionar amb l'existència de restes d'una canalització de lo que es
pot considerar com una antiga resclosa situada aigües amunt de la riera, així com la
proximitat d'un altre molí d'època posterior, avui arruïnat, a l'altra cantó de la riera, i dintre
del terme de Sant Cugat. A uns 300 metres en direcció riu amunt es troben els forns per a
l'extracció de guix.
Observacions:
No s'ha tingut accés a l'interior de la casa. Actualment està fonamentalment dedicada a
explotació ramadera.

Història
La notícia més antiga és de l'any 1244 i se l'anomena "mas Roquers" amb un molí. El 1272 era
propietat de Pere Soliarte de Roqué i sa muller Raimunda, els quals venen el mas a Ramon
Dalmau, qui té la propietat juntament amb els monjos de Santes Creus. L'any 1316 en Pere de
Roquers ven una peça de terra nomenada la "illa de Roma". Apareix una altra vegada en un
fogatge del 1359, existint més documents a partir del segle XIV, pertanyent a la família Mitjans
(RUFÉ, 1984a; 1997a) Els segles XV, XVI i XVII, se l'anomena "mas Mitjans de la Riera". El
1728 apareix Càndid Calopa, pagès de Sant Pere de Rubí, que té un censal sobre el "bosc d'en
Calopa" del Papiol. Tant la masia com el molí situat al davant, a l'altre cantó de la riera, van ser
adquirits, després de la Desamortització, pel baró d'Esponellà, D. Carles de Fortuny (RUFÉ,
1984a; 1997a)
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