Carrer de Santa Anna
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Carrer de Santa Anna, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

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

41.60874
2.2865
440549
4606582

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

08096-94
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani
Regular
La pràctica totalitat de les plantes baixes han estat reformades
per a usos comercials.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos

Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Capella de Santa Anna / Portal de Caldes

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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Casa carrer Santa Anna 14
Casa Sebastià Costa
Cal Monjo
Casa Sebastià Costa / Can Biel

ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dl., 01/10/2001 - 02:00

Es tracta d'una de les artèries més importants del nucli antic, que va des de la plaça de la
Caserna fins a la plaça de les Olles, per la qual cosa molts dels edificis han estat reformats,
encara que poden conservar elements antics dins de la seva estructura. Encara que tot el
carrer forma una unitat destaquen especialment els següents números: capella de Santa
Anna (reedificada 1864), 3 (cases d'en Jonc, 1920-1930), 5-7 (1940-1950), 6 (can Biel,
1926), 8 (cal Monjo, segle XVI), 9 (1920-1930), 11 (cassa Trullàs, 1920-1930), 13 (casa
Sebastià Costa, 1928), 14 (segles XVI-XVIII)

Història
En origen va ser la sortida del Camí de Caldes (GARCIA-PEY, 1990). Als seus voltants es forma
un petit barri que porta el seu nom, barri en el que a començament del segle XX hi existien tres
colles entre les quals hi havia molta rivalitat, eren les colles de la Banya, del Tomàquet i del
Sofreginat. Els veïns eren gent molt xiroia, feien el paper més lluït, cada any, en els aplecs de
Bellulla (GARRELL, 1960). S'hi entra per la plaça de les Olles i arriba fins a la plaça de la
Caserna, just a tocar el marcat de Sant Carles (GARCÍA-PEY, 1990). El 26 de juliol, Santa Anna,
posaven a les mans de la imatge de la santa el raïm més gros i més virolat de tot el terme. Santa
Anna era la patrona d'un dels barris més importants d'aquesta població, i li dedicaven una festa
molt lluïda (AMADES, 1985, IV: 624).
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