Carrer de Sant Roc
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Carrer de Sant Roc, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

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

41.60838
2.28845
440711
4606541

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

08096-340
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dl., 01/10/2001 - 02:00

Descripció
El carrer de Sant Roc va des de la plaça de l'Oli fins a la Carretera, en un curt traçat, però
de gran personalitat i amb un innegable valor simbòlic i comercial per a tots els granollerins i
visitants de la població. Es tracta d'una de les artèries més importants del nucli antic, 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: 1-3 (ca la Paca), 6 (can Palaus), 6 (casa Vídua Uyà),
10 (casa del Conestable), a més de les restes de muralles que es troben a les traseres de
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les cases del cantó senar (Nord).

Història
A mitjan segle XVI a Granollers es produeix un interessant creixement econòmic, que es fa palès
d'entre altres qüestions, a la inversió pública. Així, per exemple es fan noves construccions i
reparacions urbanes, com la nova capella de Sant Roc, al portal de la Roca, el 1560 (DANTÍ,
1986) . Aquesta capella feia cara a la plaça del Bestiar -sota la qual hi havia la Col·lecta
(GARRELL, 1960).
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