Floristeria Anna
Sant Hipòlit de Voltregà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Osona
Plaça Nova, 1
Davant de l'encreuament entre el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer
amb la plaça Nova
538m

Coordenades:

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

42.01613
2.23568
436717
4651850

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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08215-15
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 6820208DG3562S
Adriana Geladó Prat
dl., 27/01/2020 - 01:00

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, completament reformat. Presenta una coberta de teula aràb de
dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una biga
soportada amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal
orientada a llevant. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb
el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La façana està resolta amb una obertura per planta,
destacant el portal de la planta baixa, que està concebut com l'accés a un local comercial. En destaca la
llinda de fusta vista. Per contra, als nivells superiors hi ha dos finestrals protegits amb baranes de vidre. La
construcció presenta el parament principal arrebossat i pintat de color verd, amb un sòcol inferior arrebossat
més bastament i pintat amb un to verdós més fosc.

Observacions:
Altres noms relacionats amb l'edifici: ca la Noia, ca la Maria de les Llanes.

Història
A partir dels anys 50 del segle XX, la Maria Garrós s'establí a l'edifici i aquest passà a ser conegut com a ca
la Noia (nom heretat de la germana gran de la Maria, procedent de cal Fuster del carrer del Mallol).
Coetàniament, la casa també serà coneguda com a ca la Maria de les Llanes donat que la Maria Miralpeix
va posar una botiga de llanes i fils a la planta baixa de la construcció. Finalment, a principis del segle XXI,
al mateix edifici es va inaugurar la floristeria Anna.
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