Casa Antoni Puig
Sant Hipòlit de Voltregà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Osona
Carrer Major, 24-26
Darrera construcció del carrer Major, orientada a la plaça Pompeu
Fabra
519m

Coordenades:

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

42.01452
2.23547
436698
4651671

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

Descripció
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08215-67
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVII/XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819316DG3561N
Adriana Geladó Prat
dc., 05/02/2020 - 01:00

Edifici cantoner amb un gran pati posterior, format per diversos cossos adossats que li confereixen una
planta irregular. Els dos volums davanters, completament reformats, estan alineats amb el traçat del carrer,
delimitant la plaça Pompeu Fabra per la banda de ponent. El volum original, de planta més o menys
rectangular, presenta la coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i
està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal, orientada al sud-est, presenta un ràfec
d'obra arrebossat restituït i està ordenada mitjançant un eix de simetria central, amb tres obertures per
planta. Totes les obertures són rectangulars, estan emmarcades en pedra i tenen les llindes planes. A la
planta baixa s'obren tres portals d'accés a l'interior, els laterals pel pas de vehicles i el central per les
persones. D'aquest últim en destaca, sobretot, la llinda original gravada amb un plafó central decorat amb
volutes, l'any 1691 i la següent inscripció: "AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA". Els brancals,
restituïts, també presenten inscripcions gravades a la part superior dels mateixos. Al de migdia hi ha
"CONSTRUIDA 1691", mentre que al de tramuntana "RESTAURADA 1989". Al primer pis s'obren dues
finestres laterals amb els ampits motllurats i un finestral central amb sortida a un balcó simple, amb la
llosana motllurada i la barana de ferro treballat. La segona planta compta amb tres grans finestres apaïsades,
amb els ampits motllurats i baranes baixes de ferro decorades. La façana de ponent conserva el ràfec
original, amb llates i mènsules de fusta. Les obertures presents en aquest parament tenen les mateixes
característiques que les de la façana principal.
Alhora, adossat a aquesta mateixa façana, hi ha l'altre volum principal que tanca el carrer Major. És de
planta trapezoïdal, està distribuït en dos nivells i amb la coberta plana. Aquesta coberta s'utilitza com una
terrassa, delimitada amb barana de ferro, a la que s'accedeix des de la segona planta del volum original. Les
obertures d'aquest volum repeteixen el mateix patró que les del volum original.
Ambdues construccions presenten els paraments arrebossats i pintats de color blanc trencat als pisos
superiors, mentre que la planta baixa compta amb un aplacat sencer de pedra. Una cornisa motllurada
recorre la divisòria entre aquesta planta i el nivell superior. Les cantoneres d'ambdós volums estan
delimitades amb pedra també.

Observacions:
Altres noms relacionats amb l'edifici: la Fonda, can Pujolís, ca la Cega.

Història
A finals del segle XIX, a l'edifici hi havia un establiment molt popular anomenat la Fonda, on s'hi servien
menjars i es donava allotjament. Aquest establiment, però, va desaparèixer cap als anys 20 del segle XX. En
aquest moment, a l'edifici s'hi va instal·lar la família Nogué-Puig, vinguts a Sant Hipòlit des del Pujolís de
Santa Cecília de Voltregà. Aquesta família va llogar la planta baixa al sr. Ramon Dot, el qual va posar una
botiga de comestibles que ja estava en funcionament a principis de la dècada dels anys 30. Fou coneguda
popularment com la Fonda també. Pels voltants dels anys 40, la botiga fou traslladada al carrer del Mallol i,
des d'aquest moment, la casa fou coneguda com a can Pujolís. Posteriorment, un dels membres de la
família, la sra. Josefa Nogué Puig, va quedar invident, fet que va provocar que la casa també fos coneguda
amb el nom de ca la Cega. I més encara si tenim en compte que una de les cases del carrer de la Gleva
també era coneguda amb el nom de can Pujolís.
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