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Horari d’exposicions
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores
de dilluns a dijous de 17.30 a 20 hores 
Diumenges de 12 a 14 hores

Peces cedides pel museu de Sant Boi de Llobregat



El nom més antic atribuït a la nostra població és el topònim llatí 
Miçano o Miçà l’any 997, que faria referència a una de les vil·les que 
en època romana ocupaven el territori, i que es transformaria amb el 
temps en Vico Miziano.

La transformació cap al nom actual té el seu origen en la construcció 
de l’església dedicada a Sant Joan:  ja a principis del s.XI trobem el 
primer document on es parla “d’un territori situat al comtat de 
Barcelona, en el terme o parròquia de Sant Joan”, donant per tant 
l’església el nom a tot el municipi.

El terme “pi” apareix per primera vegada associat al nom de “Sant 
Joan” en un document que parla dels delmes que la parròquia de Sant 
Jaume de Barcelona tenia «a la parròquia de Sancti Iohnnis de Pinu i 
a la de Sant Baldiri. 
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ant Joan Despí medieval
Un gran pi al costat de l’església de Sant Joan 
permetrà que la població identifiqui l’indret, i 
dona nom al poble, Sant Iohanis ipso Pinus, 
denominació que ha evolucionat fins al Sant 
Joan Despí actual. 

Per tant, la construcció de l’església de Sant 
Joan Baptista donarà pas a l’establiment d’un 
poble, amb un petit nucli de població al voltant 
de la parròquia i unes quantes masies disperses 
al territori.

Aquesta exposició està centrada en el període 
del segle X al XV, i ens permetrà gaudir de 
peces i documents que ens endinsaran en la 
cultura, els costums, la societat... del Sant Joan 
Despí medieval.

ant Joan Despí
medieval


