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Està situada al cim de la muntanya de Sant Joan, a 172 metres  sobre el  nivell del mar. Presenta una planta rectangular d´una nau amb dos trams i capçalera amb presbiteri
i sense absis. El campanar adossat és de base quadrada i capçalera octogonal,situat als peus de la nau. L´interior és un espai unic de 8,77 metres de llarg per 4,12 d´ample, 
amb una altura màxima de  nau de 5,19 metres.
L´any 1245, Guillem de Blanes i sa muller Guillema fundaren un benefici amb 350 sous de renda en la capella de Sant Joan. Va ser bastida com a capella del castell i per la 
manca d´espai es va situar fora del recinte. Apareix documentada ja durant el segle XIII i l´any 1358 consta que hi havia un capellà beneficiat al castell que en tenia cura.
També sabem que a mitjans s.XV, coincidint amb l´inici del declivi del castell, la capella estava deteriorada. Molt possiblement entre els s.XVII i XVIII, es va reconstruir
una nova ermita dedicada al sant, gracies a la devoció per part dels pescadors i dels terrassans de la Vila de Blanes.    
                                                                                                    L´estat actual de la capella correspont a la restauració de 1958.Es va refer la taulada i la
                                                                                                    artista blanenca M. Teresa Bedós en va pintar els frescos de l´absis a manera d´al.lego-
                                                                                                    ria del Sant. Cada any el dia 24 de juny, festivitat del sant, s'hi celebra missa, on es 
                                                                                                    canten els goigs a Sant Joan.
                                                                                                                                                                  

Del conjunt medieval del castell en queda una torre cilindrica d´uns 15 metres d'altura i un recinte enmurallat força rectangular. Aquest recinte tenia uns
23 metres d'amplada per uns 34 de llarg i s'hi accedia per una porta situada a la banda de migdia. L' any 1958 a partir d' una subcripció popular, es fa 
una reconstrucció del castell. Finalment l' any 1991 es va executar un projecte de rehabilitació. 
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