Mas Jornet / Can Sucarrats / Can
Tallafigueres
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Mas Jornet. 08191-RUBÍ
Dins la zona de cova Solera

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

41.48616
2.02119
418288
4593190

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

08184-35
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Popular
Regular
Legal
PECPAR - Fitxa núm. 16.18
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 14699DF1983S
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dj., 12/10/2000 - 02:00

Descripció
Masia del tipus II, que ha patit canvis de certa importància en dividir l'edifici en dos: la part
davantera, amb la façana principal, manté l'ús de casa, mentre que la part posterior ha estat
condicionada per a restaurant: és aquesta la part més modificada. És a la part davantera on
encara es mantenen moltes característiques inicials. Destaca la volta de totxo d'una de les
sales de la planta baixa i un annex de la sala lateral d'aquesta mateixa planta, sobre la roca
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i cups (PLA, s.d.).

Història
Les primeres notícies son de l'any 1312, en que era conegut per Mas Comas; després, figura
com a Mas Malvi; en el segle XV, com Mas Jornet, i a mitjan any 1840, apareix com Can
Sucarrats i Can Tallafigueres, pel fet que era compost de dues cases de pagès. Antigament
també el formaven diferents masos, dels quals es desconeix la denominació. Pertanyia als
senyors del Castell de Rubí i es redimí dels mals usos l'any 1383, conjuntament amb les altres
masies del terme. Per aquest indret passava un camí que enllaçava el Molí de la Noguera amb
el que condueix a Ullastrell i Olesa de Montserrat. Era utilitzat pels veïns d'aquestes poblacions
per transportar el gra destinat a moldre a l'esmentat molí. L'any 1460, Pere Jornet arrendà per
cinc anys les terres i la casa RUFÉ I MAJÓ, 1984a, 1997a). En un procés de l'any 1581 es
relaten uns fets ocorreguts al redós del mas Jornet, protagonitzats pel bandoler Benet Maduixer,
el qual va matar a d'un tret de pedrenyal en Bartomeu Massaguer, va amenaçar la seva dona i
va raptar i violar a la filla de dotze anys (GARCÍA, 1996). A la llista de contribuents del cadastre
de la Llibreta del Col·lector Josep Prats, de l'any 1735, hi figura la hisenda del Mas Jornet.
Modernament, la finca es va convertir en una urbanització entre industrial i de segona residència
amb el nom Els Avets, i la masia de Can Sucarrats, en un restaurant (RUFÉ I MAJÓ, 1984a,
1997a).
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