Cal Tardà / Ca la Tereseta
Torra
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Carrer de Sant Magí, 17-Camí del Mig, 08289
A la banda de tramuntana del nucli urbà, al costat de ponent del carrer
de Sant Magí
432m

Coordenades:

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

41.63781
1.51739
376518
4610626

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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08071-30
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6508519CG7160N
Adriana Geladó Prat
dl., 12/05/2014 - 02:00

Edifici entremitgeres de planta rectangular, rehabilitat i amb jardí posterior. Presenta la coberta de teula
àrab de dues 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 carrer de Sant Magí, disposa d'un portal d'accés rectangular,
amb els brancals bastits amb quatre grans carreus de pedra escairats i la llinda plana. Al costat de migdia del
portal, obert al parament de la façana, destaca el passatge que dóna accés al camí del Mig. A la banda de
tramuntana, en canvi, hi ha una petita finestra rectangular amb la llinda plana. Les obertures de les tres
plantes superiors es repeteixen tipològicament parlant: són rectangulars, amb les llindes arrebossades i es
van empetitint en funció de la planta que ocupen. Es corresponen amb dues finestres laterals amb els ampits
de pedra motllurats i un finestral central amb sortida a un balcó simple. En el cas de les golfes, es tracta més
aviat d'una finestra balconera. La façana està rematada per un ràfec de maons i teula àrab decorada amb
dents de serra pintades. El parament deixa l'aparell de l'obra vist, bastit amb pedres desbastades de diverses
mides disposades en filades regulars.

Història
Fins a principis del segle XVIII, els conreus de regadiu ocupaven bona part del sector de ponent del carrer
de Sant Magí, que antigament es coneixia com el carrer Major. Però a mitjans de segle, entre les dècades de
1740 i 1760, hi ha constància de la reconstrucció de diversos edificis del sector de llevant, sota del carrer
del Mur actual. I posteriorment, l'activitat constructiva i especulativa es concentra al Cap de Vila, al sector
de tramuntana . El nom actual de la casa procedeix del cognom de la família propietaria. Anteriorment, la
casa era coneguda com ca la Tereseta Torra. De fet, els diferents propietaris de l'edifici han estat
descendents de la masia de cal Torra, actualment coneguda com cal Torra de la Masia, situada a la carretera
que va a Veciana.
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