Can Sant Joan
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Camí vell de Sant Cugat. 08191 - RUBÍ
A mitja vessant d'un turó suau

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

41.48863
2.04807
420535
4593439

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

Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Jaciment de can Sant Joan
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08184-51
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani
XVIII-XX
Regular
La modificació i degradació de l'entorn pels equipaments
industrials està afectant seriosament el mig ambient propi de
la masia.
Legal
PECPAR - Fitxa núm. 16.15
Fàcil
Residencial
Pública
INCASOL C/ Balmes 240 BARCELONA

Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dj., 12/10/2000 - 02:00

Descripció
Masia del tipus III, que ha patit moltes modificacions i que té elements que l'allunyen de les
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característiques tipològiques d'aquestes edificacions. Elements atípics són: l'escala, tant pel
que fa a la situació com a la forma; la sala central amb porta als dos extrems i la
inexistència del típic element de creuer que tanca les sales per la part del darrera. De tot el
conjunt destaca pel seu valor el celler construït amb una volta, així com la relació que
adquireix aquest amb l'escala (PLA, s.d.).
Observacions:
És la masia més oriental del terme al peu del camí de Sant Cugat (TURU et alií, 2000).
L'element més valuós és el celler que fa joc arquitectònic amb l'escala (CASTELL, 1999).

Història
Situada al costat del camí vell o dels Sagraments que mena cap a Sant Cugat del Vallès i molt a
prop del límit del terme -torrent dels Alous-. Antigament es coneixia com mas Fontanilles, nom
també del torrent. Per travessar-lo hi ha un pont força alt que el segle XIX fou motiu de litigi entre
l'Ajuntament de Rubí i el de Sant Cugat per tal d'arranjar-lo per alguna torrentada. Com que no
existia la carretera era el camí principal cap a Sant Cugat i Barcelona. L'any 1064 i 1088 es cita
el lloc de Fontanilles com a part de la parròquia de Santa Maria de Campanyà i pertanyia al
senyoriu del monestir de Sant Cugat. A mitjan segle XV passà a la jurisdicció de la parròquia de
Sant Cebrià de Valldoreix i el 1885 a Sant Pere de Rubí. A principis del segle XVI s'anomenà
mas Ferrer de Campanyà. L'any 1654 el propietari era Jacint Santjoan. L'any 1765 es pagava un
cens pel "mas jussà de Sant Joan". L'any 1812 els Santjoan han emparentat amb els Ponsich,
família que havia obtingut dels monjos de Sant Cugat l'establiment de moltes terres d'aquesta
part del Vallès. Existeix una altre teoria que diu que el nom antic del mas era el de "Monte Calvo"
situat al lloc de la "Villa" (no es pot oblidar que hi ha un jaciment romà), Els masovers eren la
família Sàbat. Aquí nasqué l'any 1913 el pastisser Jaume Sàbat Aumasqué (RUFÉ, 1984a;
1997a). El lloc estava partit entre els termes de Sant Cugat i de Rubí, encara que finalment va
passar a aquest darrer municipi (SIERRA, 1989).
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