Cal Ferro
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Carrer de Sant Cugat, núm. 32, 08191-RUBÍ
Al nucli urbà

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

41.48949
2.03207
419200
4593550

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

08184-218
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII?-XX
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 14610DF1993N

Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dl., 04/12/2000 - 01:00

Descripció
Edifici entre mitgeres, que representa amb un cert bon grau de conservació, tot un sistema
de vida tradicional avui desaparegut a Rubí. Conserva el celler, amb l'entrada des del
carrer, un safareig (CASTELL, 1999), la premsa i cups, les arcades del pati, la cuina
tradicional, les habitacions i la capella (BEL, 2001). Té un gran pati voltat d'arcades, darrera
de les quals hi havia les habitacions pels jornalers. Resulta interessant també el safareig
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per a fer la bugada a mà, que s'alimentava d'aigua pròpia d'un pou que hi ha a l'entrada, un
gran celler per a grans botes, dos cups de trepitjar el raïm arran d'una finestra que dona al
carrer, la premsa manual per al raïm completa, amb el seu xupet per a recollir el suc amb
una galleda. A aquesta premsa hi accedien tots els vinaters veïns per acabar d'esprémer
les restes de la trepitjada. A més la cuina conserva l'enrajolat del segle XVIII (BEL, 1996).
Observacions:
No s'ha tingut accés a l'interior.
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