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DESCRIPCIÓ: Seguim a l’esquerra pel carrer St. Roc, amb cases del segle XVIII, i la 
inscripció “AVE MARIA SENS PECAT FOU CONCEBUDA”. Al núm. 42 
hi ha una gralla  que ens mostra algú dedicat a la música. 

Sortida Set Fonts. Darrera l’oficina de turisme, trobem l’edifici de 
l’antic escorxador municipal, dissenyat juntament amb les Set Fonts, 
per Miquel Pallàs el 1933.  
 Ermita de St. Roc al final del carrer. Construïda entre 1783 i 1853 en 

motiu d’una promesa a St. Roc per lluitar contra la pesta. Al costat de 
l’ermita hi ha la masia l’Albareda, del segle XVII. 

Continuem pel carrer de la Font. Carrer on es van concentrar la majoria 
de terrissers del poble, dels que actualment no en queda cap en actiu. 
Al cap d’amunt a la dreta: Cal Terrisser, que es va deixar la seva 
activitat al 2002.Anem a la dreta i agafem escales que trobem a 
l’esquerra. 

 
Continuem carrer Marquès de Vilallonga, el segon trencant a l’esquerra 
i després el primer a la dreta, pel carrer Compositor Ramon Victori, i 
arribem a la Plaça Catalunya. Seguim recte, i a la façana Cal Sabaté, 
creu XIII Via Crucis.  

 
Plaça Montseny amb la Torre Montseny al fons a la dreta.  
  
A l’esquerra pel carrer Montseny. La majoria cases daten de la última 
dècada del segle XVIII. 

Continuem pel carrer del Pont, que ens porta a la plaça Major. Les cases 
daten del segle XVII, i al núm. 2, Can Segal, amb unes tisores al llindar, 
que mostren que eren sastres.   

Primer trencant a la dreta, cap al  carrer Jesús. A mig carrer, trobem 
la creu II del Via Crucis, que està a Ca L’Anglada, edifici amb elements 
modernistes i que presideix la Plaça Major, amb una la font central.  

 
Seguim a la dreta pel carrer Rector Roca, el més antic del poble. On la 
veiem l’absis i dues parets laterals de l’antiga església, que daten del 
segle XI. La resta d’edificis són del segle XVII i XVIII.  

Continuem pel carrer Jesús. Primer trencant a la dreta i al final trobem 
la casa del Perer. Continuem a l’esquerra, per av. St. Llorenç. A mig 
camí, a la dreta veiem creu VIII del Via Crucis (clavada en un arbre). 
Seguim recte i al final trobem la creu IX del Via Crucis, i el voregem 
seguint el camí de la dreta. 

 
Continuem pel carrer Rector Roca, trobem Can Valls, d’estil neogòtic, 
dissenyada per Miquel Pallàs. 
 
Al final a la dreta pel carrer Montserrat. Al núm. 36, Can Pallàs, amb 
pintures de l’època noucentista a la façana.  

A l’esquerra continuem pel Carrer de la  Mercè. La majoria de cases 
daten del segle XVII, i destaca  el núm. 28 on hi figura una creu de 
David, senyal de presència jueva al poble. 

 
El primer trencant a l’esquerra, pel carrer Centre. Primer trencat a 
l’esquerra pel carrer Romagats. Seguim el carrer que ens porten a unes 
escales. Les baixem i seguim cap a la dreta. Abans del revolt de dretes, 
agafem unes escales que hi ha a l’esquerra, que ens porten a les Set 
Fonts.

 
Al final arribem a la Plaça Marquès de la Quadra, on hi ha la Casa de la 
Vila.  
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1. EL CENTRE DEL POBLE 
 
ITINERARI:  
Set Fonts, plaça Montseny, Plaça Major, El Perer, Carrer de la Mercè, 
Plaça ajuntament, Carrer St. Roc, Ermita St. Roc, Plaça Catalunya, 
Rectoria, Can Valls, Can Pallàs i Set Fonts. 
 
DIFICULTAT:  
Baixa 
 
TEMPS:  
60 minuts 
 
DISTÀNCIA: 
2600 metres 
 
DESNIVELL: 
0 metres 
 
ÈPOCA ANY: 
Tot l’any 
 
ACONSELLABLE: 
A peu 
 
 
 
 


